
LezáruLt a fűtésidény

Nőtt a lakosság tartozása 
a Goscom felé

Mintegy 16 százalékkal nagyobb a csíkszeredaiak tartozá sa a távhőszolgáltató felé, mint tavaly 
áprilisban volt, ami azzal is magyarázható, hogy az elmúlt téli fűtésszámlák jóval magasabbak 

voltak az egy évvel korábbiaknál, így sokan nem bírták fizetni azokat. > 3. oldal

Sokan panaszkodnak a számlák jelentette teherre. Csíkszeredában átlagosan 38 százalékkal került többe a fűtés a télen, mint egy évvel korábban fotó: balázs árpád

Közszférai bérki iga- 
zítás – egyelőre 8%

A kompromisszumos meg-
egyezés értelmében június 1-jétől 8 
százalékos arányban emelik meg a 
közszférai béreket a jelenlegi 
szintekhez viszonyítva, majd 
a későbbiek során állítólag 
újabb 7 százalékkal. Erre azonban 
csak december 1-jétől kerülne sor.

3

     Hecser Zoltán

AZ op-Art pápájA

 Vasarely 
Csíkszeredában
Zenei improvizációval, Bene 

Zoltán dzsesszzongorista a 
kiállított művek ihlette zongo-
rajátékával keltek életre Victor 
Vasarely munkái a Csíki Székely 
Múzeum Kossuth utcai galéri-
ájában tegnap este. Így lopta be 
magát a képzőművészet iránt fo-
gékony közönség szívébe 
többek között a Harlequin, 
a Sárkányok, az Álló zebra 
című munkáival az optical art pá-
pájának is nevezett művész.

eco-csík

Új gépek álltak 
munkába

Két új járművet vásárolt a 
Csíkszeredában szemétszál-

lítási és hulladékgazdálko-
dási feladatokat ellátó Eco-
Csík Kft., a munkagépeket 
az elmúlt pénteken már üzembe is 
helyezték. 

TCT: Lovassy 
a dobogón végzett 142 8Felújítások 

az idény kezdete előtt
Lövöldözés 
Homoródfürdőn?

hirdetés

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,4053ì
1 amerikai dollár USD 3,3821ì
100 magyar forint HUF 1,5359î
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aLkaLmazáshoz vezető út

Új képzések 
indulnak

Újabb képzéseket indítanak a 
növénytermesztés és építői 

munkakörökben az Alkal-
mazáshoz vezető út projekt 
működtetői. A szakma el-
méleti és gyakorlati tudnivalóit 
adják át az érdeklődőknek.

tejtermeLési nyiLatkozat

Kvótavesztést 
okozhat 

a hanyagság
A kiküldött 7200-ból hat nap-

pal a határidő lejárta előtt is 
még közel ötezer szabadértékesítési 
kvótával rendelkező tejter-
melőtől várja vissza a tavalyi 
tejtermelési nyilatkozatokat 
a Mezőgazdasági Intervenciós és 
Kifizetési Ügynökség. 

 fotó: domjáN leVeNte
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hirdetések

Hargita Megye Tanácsának elnöke a 2012/502. tanácselnöki 
rendeletével 2012. május 9-én 14 órára összehívja 

Hargita Megye Tanácsának rendkívüli ülését a protokollterembe. 

Napirenden: 
– határozattervezetek megvitatása/elfogadása, melynek név-

jegyzékét kifüggesztették Hargita Megye Tanácsának főbejáratánál, 
és közölték a www.judetulharghita.ro honlapon;

– különfélék.

> CsAkEgy-esemény: Édesanyák 
hete. Május 8–12. között szervezi meg 
a Csíki Anyák Egyesülete az Édesanyák 
hete előadássorozatot: a tavalyi Születés 
hetének koncepcióját továbbgondolva, 
most szélesebb réteghez szeretnék eljut-
tatni a meghívottak előadásait, a tudo-
mány fejlődését, előrehaladtát.

Ma 17 órától gyermekrajz- és fotóki-
állítás nyílik a Megyeháza márványter-
mében, utána Ádám Kati népdalokat és 
néptáncokat tanít, majd Kelemen Zsófia 
gyógytornász beszél a szülés után vé-
gezhető tornagyakorlatokról, valamint 
a babák mozgásfejlődéséről. Szerdán 11 

órától Lázár Móni-
ka várja a kicsiket és 
nagyokat kézműves-
foglalkozásra, majd 
dr. Varró Éva vezeti be 
a résztvevőket a ser-
dülőkor rejtelmeibe, 
problémáiba 15.30-
tól. 17 órától Böjte 
Csaba ferences szer-
zetes a család összetartó, védő szerepéről 
beszél. A napot Sasvári-Szabó Erzsike 
bába és dúla 18 órától kezdődő előadása 
zárja. Csütörtökön 11 órától Pálffy Zsu-
zsanna dúla és szociális munkás, 16 órá-

tól Honciuc Éva orvo-
si látogató, 17 órától 
dr. Bálint Sándor, 18 
órától Dézsi Réka tart 
előadást. Pénteken 11 
órától Bruncsák Anna 
a szoptatásról beszél, 
13 órától az Édes-
anyák hete kivonul az 
utcára, és egy közös 

sétára invitálja a szülőket, nagyszülőket 
és gyerekeket. A séta a központi parkból 
indul. 16 órától dr. Kádár Annamária 
pszichológus a mesék szerepéről, 18 órá-
tól Antal M. Ildikó pszichológus a nem 

biológiailag meghatározott meddőségről 
beszél. Szombaton 16 órától dr. Máthé 
István, 17 órakor dr. Ábrahám Beáta 
mikrobiológus ad tanácsot a helyes 
táplálkozásról. A rendezvénysorozat 
utolsó előadásán Vitos Mária szülész-
nő 18 órai kezdettel a szeretethor-
mon, a kötődés és az aranyóra kapcso-
latáról számol be. Az Édesanyák hetét 
a 19.30-kor kezdődő tombolahúzás 
zárja, melynek során több mint 50 ki-
sebb-nagyobb ajándék talál gazdára. 
A rendezvényt Hargita Megye Taná-
csa és Csíkszereda Megyei Jogú Város 
Önkormányzata támogatja.hí
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HaMarosan rajTol a sTrandszezon

Felújítások az idény kezdete előtt

t. A. 

Két új járművet vásárolt a 
Csíkszeredában szemétszál-
lítási és hulladékgazdálko-

dási feladatokat ellátó Eco-Csík Kft., 
a munkagépeket az elmúlt pénteken 
már üzembe is helyezték. 

– Az egyik gép egy hagyomá-
nyos 4 x 4-es konténeres szállítóau-
tó, amelyet a szemétszállítás mellett 
a hó eltakarítására, valamint egyéb 
szállítási munkálatokra is lehet majd 
használni. A másik jármű a földbe 
süllyesztett hulladéktárolók kieme-
lését teszi könnyebbé: a 20 köbméte-
res kompaktorra szerelt daruszerke-
zet kiemeli, majd az autó tartályába 
üríti (ez egy 3 köbméteres garatot 
jelent) a földbe süllyesztett szemét-
tároló edény tartalmát, ezt követően 
összesűríti. A sűrítés 6:1-hez köb-

méterarányban történik, vagyis hat 
köbméter szemetet egy köbméternyi 
térfogatúra kompaktál a procedúra 
során – mondta el lapunknak Páll 
Tamás, az Eco Csík Kft. csíkszere-

dai munkapontjának ügyvezetője. 
– Ezek az új munkagépek megköny-
nyítik és hatékonyabbá teszik a köz-
tisztasági feladatokat ellátó cég mun-
káját – tette hozzá.

szentegyházán már a hónap 
elejétől várják a strandolókat, a 
fürdőn mindkét, 25 Celsius-fokos 
termálvízzel táplált úszómedence 
működik. Csíkszeredában és kör-
nyékén, ha az időjárás lehetővé 
teszi, hétvégén vagy legkésőbb 
május 15-én nyitják meg kapuikat 
a strandok.

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Sokan választották már május 
1-jén a Szentegyháza Gyöngye 
Termálfürdő szabadtéri strand-

ját kikapcsolódási lehetőségként. A 

strand egyik alkalmazottjától meg-
tudtuk, teljes kapacitással működött 
az üdülőtelep. A kempingbe való 
belépéskor a felnőttek 15, a gyere-
kek pedig 10 lejes napijegyet kell 
váltsanak.  Bár a csíkszeredai stran-
dok olcsóban, 5, illetve 3 lejes belépti 
díjjal fognak működni, egyelőre a 
Szeredai-fürdő, a Jégpálya negyedi 
strand és a zsögödi strand medencéi 
is üresen állnak: mindhárom terü-
letén felújítási, javítási munkálatok 
nyomai jelzik a nyitás közeledtét.

– A hosszú és kemény csíki tél 
mindig látványos károkat okoz 
mind a medencék, mind a zuhany-

zók, öltözők állapotában. Ezeket 
javítgatjuk – mondta el lapunknak 
Böjthe István, a zsögödi strand mű-
ködtetője. Itt a nyár folyamán tenisz-
oktatás és úszótanfolyam is indul, 
az érdeklődők június közepe után 
jelentkezhetnek. 

A Harvíz Rt. tulajdonában lévő, 
a Jégpálya negyedben található 
strandon is dolgoznak a munkások, 
Zólya László vezérigazgató szerint a 
zöldövezet rendbetétele mellett új 
zuhanyzókat és öltözőket építenek. 

– Ha jól haladunk a munkála-
tokkal, és az időjárás is megengedi, 
már hétvégén megnyitjuk a stran-
dot. Addigra használhatóvá tesszük 
a medencék szomszédságában talál-
ható sportpályát is – nyilatkozta. 

Hamarosan, május 12-én meg-
nyitja kapuit a dánfalvi Dugás-für-
dő is. Az ide látogatók 7 és 3 lejes 
napijegy ellenében fürdőzhetnek, a 
nyári vakáció alatt pedig úszótanfo-
lyamon is részt vehetnek a felcsíki 
gyerekek. 

Legkésőbb, június 1-jén a 
Szeredai-strand nyílik meg, ahol in-
formációink szerint az olimpiai mé-
retű medencén kívül mind a három 
másik medencét használhatják majd 
a vendégek. 

A Szeredai-fürdő medencéit töltik fel utoljára. Itt júniustól lehet csobbanni fotó: balázs árpád

Az új szolgáltató emelőszerkezetes munkagépe. Fejlesztések fotó: balázs árpád

Környezetvédelmi tevékenységeket támogat 
a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás

Természet- és/vagy környezetvédelmi tevékenységek támogatására írt ki 
pályázatot a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás. A kiírás olyan Hargita me-
gyei civilszervezeteknek szól, melyek alapító okirataiban szerepel a természet és/
vagy környezetvédelmi tevékenység. A támogatott tevékenységek közé tartoz-
nak a szemét-megelőzési, szemétgyűjtési akciók, a környezettudatos nevelés 
iskolákban és óvodákban, Hargita megye természeti értékeinek népszerűsíté-
se (reklámanyaggyártás), ismeretszerző táborok szervezése gyerekek számára, 
alkotótáborok szervezése gyerekek számára, valamint a Hargita megye kincsei 
fotóverseny megszervezése. A Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás 49%-ban 
finanszírozza a benyújtott projekteket, a teljes pályázati dokumentáció és bő-
vebb információ elérhető az egyesület weboldalán: www.adiharghita.ro vagy 
az egyesület székhelyén: 530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, 4. emelet, 
402-es iroda.

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

megyei fiatal kutatók számára, akik kutatói tevékenységet folytatnak a követ-
kező területeken: természettudomány, földrajz, geológia, biológia, ökológia, 
mikrobiológia, talajtan, régészet, barlangászat, turisztikai marketing, társada-
lomkutatás. A támogatott tevékenységek közé tartoznak a következők: fogyó-
eszközök, felszerelések beszerzése, szolgáltatások, javak bérlésének költségei 
(meg kell nevezni a javakat/szolgáltatásokat, az illető szolgáltatásoknak pedig 
meg kell felelniük a kutatási területnek – lehetnek például laboratóriumi vizs-
gálatok, felmérések stb.); nyomdai, sokszorosítási, feliratozási és más hason-
ló költségek (maximum 25% a projekt teljes értékéből); szállítási költségek, 
valamint más célirányos költségek, tanulmányok, kutatások megvalósítása, 
szaktanácsadás.

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

Új gépeket állított munkába az Eco-Csík 

VONZÓ, változó kamatú hitelek 
a csíkszeredai MIKo Hitelszövetkezeti Banknál. 

Várjuk kirendeltségeinken:
Csíkszereda, Kossuth Lajos u. 12. sz. 0266–314722
Székelyudvarhely, Győzelem u. 14. sz. 0266–211934
Székelyudvarhely, Merkúr, 1918. December u. 7. sz. 0266–210330
Maroshévíz, Victor Babeş u. B/4. sz. 0266–342984
Gyergyószentmiklós, Kossuth Lajos u. 53. sz. 0266–361762
Gyergyóditró, Szép domb u. 2. sz. 0266–353440
Gyergyócsomafalva, Fő u. 208. sz. 0266–351437
Gyergyóremete, Cseres Tibor u. 14 sz. 0266–352057
Gyimesközéplok 656. sz. 0266–339505
Szentegyháza, Mihai Eminescu u. 3/5. sz. 0266–246010
Székelykeresztúr, Kossuth Lajos u. E4/2. sz. 0266–242139
Bögöz, Fő u. 311/A sz. 0266–245439
Gyergyótölgyes, Központ 419. sz. 0266–338143
Várhegy, Ilie Câmpeanu u. 7 sz. 0266–345055
Bélbor, Központ 137. sz. 0266–355101
Csíkkarcfalva, Állomás u. 191. sz. 0266–378029
Balánbánya, December 1. u. 52/2/6. sz. 0266–331124 
Vasláb 424. sz. 0266–357773



Mintegy 16 százalékkal na
gyobb a csíkszeredaiak tartozá
sa a távhőszolgáltató felé, mint 
tavaly áprilisban volt, ami az
zal is magyarázható, hogy az 
elmúlt téli fűtésszámlák jóval 
magasabbak voltak az egy év
vel korábbiaknál, így sokan 
nem bírták fizetni azokat.

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

Átlagban 38,4 százalékkal 
nagyobb fűtésszámlá-
kat fizettek a csíksze-

redaiak az elmúlt télen, mint 
egy évvel korábban – derül ki a 
távhőszolgáltató által rendelkezé-
sünkre bocsátott adatokból. Ez a 
növekedés a Goscom szerint két 
okkal magyarázható: 30 százalék-
ban a gigakalória árának növeke-
désével (229,24 lejről 299 lejre), 
8,4 százalékban pedig a 2012-es 
esztendő elején tapasztalt, hosz-
szan tartó hideggel.

Nagy teher volt 
a fűtésszámla
Ilyen méretű növekedés mel-

lett nem csoda, hogy a lakosság 
tartozása a Goscom felé jelentő-
sem nőtt: a hivatalos adatok sze-
rint mintegy 16 százalékkal több 
a lakossági tartozás, mint tavaly 
áprilisban. 

– Jelentős adósságot halmoz-
tunk fel a télen – mondta el meg-
keresésünkre egy fiatalember, aki a 
csíkszeredai, úgynevezett Szúnyog 
negyed egyik tömbházában lakik, 
négyszobás lakásban. Azt mondja, 
a télen a legmagasabb közköltség-

ük megközelítette a 800 lejt, az 
összeg nagy részét pedig a fűtés-
költség tette ki. Ennél jobban már 
csak az bosszantotta, hogy a szom-
széd tömbházban, ugyanakkora 
lakásban lakó szomszédjaik, akik 
saját hőközponttal fűtenek, 350 lej 
körüli gázszámlát fizettek.

Más lakónegyedekben is panasz-
kodtak a lakók a magas fűtésszám-
lákra. A Hargita utcában például 
egy négytagú család háromszobás, 
fűtéselosztóval (repartitorral) is fel-
szerelt lakásban 707 lej közköltséget 
fizetett februárban, ebből 537 lej 
volt a fűtés. Márciusban csökkent 
némileg a számla értéke, de még így 
is sokallták: 607 lej volt a közkölt-
ség, ebből 383 lej a fűtés.

A leválások száma stagnál
A Goscomnál érdeklődve meg-

tudtuk, mostanig 68 leválási kérést 
iktattak, ez a szám nagyjából meg-
egyezik a tavalyival, akkor ugyanis 

eddig a dátumig 70-en jelezték 
írásban a szolgáltatónál, hogy nem 
kívánnak a távfűtési hálózaton 
maradni. A leválások számának 
stagnálásáról beszélt Csorba Ist-
ván is, aki az egyik csíkszeredai, 
saját fűtésrendszert szerelő céget 
vezeti. Azt mondja, immár három 
éve körülbelül évi 200-ra tehető 
azon tömbházlakások száma, ahol 
ők építik ki a saját, fali kazános 
fűtésrendszert, és az eddig letett 
igénylések alapján az idénre is kö-
rülbelül ennyire számítanak. Igaz, 
aki ma tér be a céghez kéréssel, már 
csak szeptemberre kap időpontot, 
de amint Csorba István mondta, 
nem amiatt, mert nincs kapaci-
tásuk több munkálat elvégzésére, 
hanem azért, mert az engedélyez-
tetési folyamat legalább három hó-
napot vesz igénybe.

A leváláshoz természetesen a 
távhőszolgáltató jóváhagyása is 
szükséges.

– Fel szeretnénk újból hívni 
a figyelmét azon lakástulajdo-
nosoknak, akik le akarnak válni 
a távhőrendszerről, hogy a tör-
vényes előírásokat tartsák be, és 
váltsák ki a szolgáltatótól a mű-
szaki engedélyt – nyilatkozta ez-
zel kapcsolatban Bíró Hajnalka, a 
Goscom szóvivője.

Égető melegvíz-probléma
Csíkszeredában sokan nem 

kizárólag a magas fűtésszámlák 
miatt kívánnak leválni a távfű-
tési hálózatról, hanem az évek 
óta fennálló „hideg víz folyik a 
meleg vizes csapon” jelenség mi-
att is. Bosszantó ugyanis, amikor 
köbméterszámra kell kiengedni 
a rendszerben kihűlt, ám meleg 
víz árában számlázott vizet azért, 
hogy végre meleg vízhez jusson 
a lakó. A probléma orvoslására a 
Goscomnak van javaslata.

– A tömbházakban a me-
legvíz-szolgáltatás minőségének 
javítása érdekében javasoljuk a 
legfelső emeletekre vízóra és csap 
felszerelését, hogy a vezetékekben 

már lehűlt meleg vizet ki lehes-
sen engedni, így a kihűlt, elfolyt, 
megmért vízmennyiséget nem 
annak a lakónak kellene egyedül 
kifizetnie, aki először nyitja meg a 
melegvíz-csapot, hanem a lakókö-
zösség tagjai között ez feloszlana 
– mondja Bíró Hajnalka.

A meleg víz körül egy másik 
jelenségre is felfigyelt a Goscom. 
Lakószövetségek kérésére elvégzett 
felmérések alapján rájöttek, hogy 
sok lépcsőházban nagy különbség 
van a bemenő melegvízmennyiség 
és a lakrészekben leolvasott me-
leg vízmennyiség között. Ezt azzal 
magyarázzák, hogy vannak olyan, a 
rendszerről levált lakók, akik „elfelej-
tették”, hogy a meleg vizet a Goscom 
szolgáltatja, ők nyugodtan használ-
ják, anélkül, hogy órát olvasnának 
és fizetnének érte, így a többi lakóra 
marad az ő fogyasztásuk miatt adó-
dó jelentős különbség kifizetése is.

– Ezért aki nem igényli a me-
legvíz-szolgáltatásunkat sem, annak 
véglegesen ki kell zárni a közös rend-
szerből a meleg víz használatának le-
hetőségét – mondta Bíró Hajnalka.
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Szombaton a Florin Georgescu (akkor még) kijelölt 
pénzügyminiszter vezette román küldöttség megegyezett 
a Nemzetközi Valutaalap, az Európai Bizottság és a Vi-
lágbank képviselőivel a közszférai bérek 2010. májusi 
szintekre való visszaállításáról. Hosszú, több mint 12 
órás tárgyalás után született meg az elvi döntés, amely 
majd belekerül abba az új szándéknyilatkozatba, ame-
lyet a kormánynak kell jóváhagynia ma vagy holnap. A 
nemzetközi pénzintézetek képviselői előzetesen bejelen-
tették, hogy egy óvatos, szerényebb mérvű bérkiigazítást 
tartanának indokoltnak: 5-6 százalékost, mert pillanat-
nyilag a pénzügyi fedezet hiányzik, a rendelkezésre álló 
pénzalapok pedig csak a folyó kiadások fedezésére elégségesek. 
Következésképp óhatatlanul növekedni fog az idei költségvetési 
hiány, azaz újabb kölcsönökre lesz szükség. A pénzügyminiszter 
elismerte, hogy egy bizonyos összeggel megemelkedik majd a szó-
ban forgó hiány, Traian Băsescu államfő pedig vasárnap este, 
a nemzetközi pénzintézetek képviselőivel lezajlott találkozóját 
követően arról nyilatkozott, hogy az eredetileg kitűzött 1,9 szá-
zalékos költségvetési hiánnyal szemben az éves viszonylatban 
2,2, esetleg 2,3 százalékra fog emelkedni. A kompromisszumos 
megegyezés értelmében június 1-jétől 8 százalékos arányban 
emelik meg a közszférai béreket a jelenlegi szintekhez viszonyít-
va, majd a későbbiek során állítólag újabb 7 százalékkal. Erre 
azonban csak december 1-jétől kerülne sor, így pedig a bérki-
igazítás hatása a költségvetési hiány alakulására éves viszony-
latban némileg „tompulna”. A konkrét módozatokra, magára 

az eljárásra vonatkozó jogszabályt a Ponta-kormány szándékai 
szerint még ma vagy holnap elfogadják.

A nemzetközi pénzintézetek képviselőivel folytatott tárgya-
lások során terítékre került a 740 lejt meghaladó nyugdíjak 
esetében az azok teljes összegére levont társadalombiztosítási 
hozzájárulás ügye is. Az biztos, hogy júniusban már csak a 
740 lejt meghaladó különbözetre vetítik ki az 5,5 százalékos 
hozzájárulási kvótát. A megelőző 17 hónap során befizetett 
összegek esetében a különbözet visszafizetésére ugyancsak elvi 
megállapodás született. Igen bonyolultnak ígérkezik ez az ügy. 
Az egészségbiztosítási pénztár költségvetését a jövőre nézve ala-
posan megnyirbálja az, hogy a szóban forgó nyugdíjasok által 
befizetett hozzájárulás kevesebb lesz, mint az eddigi. Ugyan-
akkor annak kiadási oldalán jelentkezni fog a visszatérítendő 
összeg, amely országos viszonylatban mintegy 1,4 milliárd lejt 

tesz ki. Ennek az összegnek a visszatérítése egyszeri alka-
lommal elképzelhetetlen, mert akár az egészségbiztosítási 
pénztár költségvetésének azonnali összeomlását is jelent-
heti. A szándék szerint a visszafizetésre részletekben kerül-
ne sor, de hogy milyen „futamidővel”, azt nem tudni. Ha 
erre június 1-jétől kezdődően havi részletekben kerülne sor 
az esztendő végéig, akkor az érintett nyugdíjasok havi át-
lagban durván számolva 110 lejre számíthatnának. De 
hogy így lesz-e vagy sem, azt nem tudni, legalábbis egyelő-
re, mint ahogy az sem vehető biztosra, hogy az év végéig 
tényleg sor is kerül a visszatérítésre. Victor Ponta szerint 
alapos elemzésre szorul ez az ügy, annak függvényében 

születik majd meg a jóvátételi jogszabály, ugyanakkor egy olyan 
megoldást kell találni, amely révén okafogyottá váljanak az 
érintett nyugdíjasok egy része által már kezdeményezett perek. 
Ennek kapcsán megemlítendő az is, hogy az érintett nyugdíja-
soknak nem kell majd kérelmezniük az őket megillető összegek 
visszaigénylését, azt hivatalból fogják számukra folyósítani.

Visszatérve a közszférai bérkiigazításra, annak meglesz 
a hozadéka az állami költségvetés szempontjából is, hisz a 
bevételi oldalon jelentkezni fog a nagyobb mérvű jövedelmi 
adó, a vásárlóerő fokozódása okán pedig feltételezhető, hogy 
áfából is több fog befolyni a költségvetésbe. A bérszint meg-
emelkedése nyomán a társadalombiztosítási költségvetés, 
valamint az egészségbiztosítási költségvetés bevételei is növe-
kedni fognak, hisz a hozzájárulási kvóta számítási alapja a 
bruttó bér.

Közszférai bérkiigazítás – 
egyelőre 8 százalék

             NézőpoNt n Hecser Zoltán

hirdetés

hargitanépe

Fűtésszámlát kiegyenlítő csíkszeredai lakos. Jelentős tartozások  fotó: balázs árpád

LezáruLt A fűtÉsidÉny

Nőtt a lakosság tartozása a Goscom felé
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Templomok épíTéséT és felújíTásáT TámogaTja a megyei Tanács

Másfél millió lej az egyházaknak
BemuTaTkozTak az mpp jelölTjei csíkszeredáBan

Tisztességes 
kampányt ígértek

Régen váRt előadó a csíkszeRedai nyitott akadémián

Dr. Domján László előadása 
elménk teremtő erejéről

Folytatódik a közkedvelt Nyitott 
Akadémia előadássorozat. A világ-
hírű agykontrolloktató, dr. Domján 
László május 16-án tart előadást 
Elménk teremtő erejéről címmel a 
csíkszeredai Szakszervezetek Mű-
velődési Házában.

Dr. Domján László belgyó-
gyász, reumatológus, az orvostu-
domány kandidátusa. Az 1980-as 
évek végén kórházi orvosként 
dolgozott, amikor egy svájci uta-
zása során megismerkedett az 
agykontroll elnevezésű világhírű 
elmefejlesztő és problémamegoldó 
módszerrel.  Az elmúlt 22 év során 
kollégái közreműködésével Domján közel 250 000 embernek tanította 
meg az agykontrollt, nemcsak hazájában, de Európa több országában és 
az Egyesült Államokban is. 

A módszer lényege: éber tudatállapotunkból mélyebbre süllyedve az 
agyunk nagyon fogékony, intuitív állapotba kerül. Ebben az alfa állapot-
ban sokkal több figyelmet és erőt tudunk összpontosítani céljaink elérése 
érdekében, így hatékonyságunk többszörösére nő. 

Május 16-án végre mi is bepillantást nyerhetünk abba, mi mindenre 
vagyunk képesek elménk teremtő erejének segítségével. 

Dr. Domján László híresen kiváló, karizmatikus előadó, tehát izgal-
mas előadásra számíthatunk! A helyszínen pszichológiai témájú köny-
vek széles választéka várja az érdeklődőket (köztük sok újdonsággal), és 
dr. Domján László kérésre természetesen dedikál is. 

Az előadásra jegyek már kaphatók a Szakszervezetek Művelődési 
Házának jegypénztárában.

a történelmi egyházak képviselői 
tegnap írták alá Hargita megye 
Tanácsával a templomok, ravata-
lozók, ifjúsági táborok felújításá-
ra, illetve építésére szánt támoga-
tásról szóló szerződést. 

Darvas Beáta
darvas.beata @hargitanepe.ro

Acsíkszentmártoni műemlék 
templom felújítása, a csík-
szeredai unitárius temp-

lom építésének befejezése, a Szé-
kely udvarhely–Szejke egye temes 
unitárius találkozó meg szervezése, 
táborhelyek kialakítása gyermekek-
nek és fiataloknak Csíkszereda kör-
nyékén, a homoródkarácsonyfalvi, 
a tordátfalvi, énlakai és firtosváraljai 
templomok felújítása, valamint egy-
házköri táborok szervezése szerepel 
a főbb projektek között, amelyekre 
a megyei tanács nyújtotta anyagi tá-
mogatást fordítják az egyházak. A 
támogatásról tegnap írtak alá szer-
ződést az érdekeltek – nt. Simó 
Sándor, a székelyudvarhelyi uni-
tárius egyházkör esperese, nt. An-
tal Zoltán református esperes, ft. 
Mátyás Károly székelyudvarhelyi 
főesperes-plébános, ft. Vass Zol-
tán-István szentszéki tanácsos, fő-
esperes-plébános, nt. Lőrinczi Lajos 
unitárius esperes, valamint Borboly 
Csaba megyeitanács-elnök.

Lukács Levente, a megyei ta-
nács egyházakkal való kapcsolatok 
osztályának igazgatója elmondta, 
templomok és egyházi épüle-
tek építésére, felújítására 2012-
ben a Felcsíki Római Katolikus 

Főesperesi Kerület, amely 13 
egyházközséget foglal magában 
145 000 lej támogatásban része-
sül. A 15 egyházközséget felölelő 
Alcsíki Római Katolikus Főesperesi 
Kerület 145 000 lejt, a Gyergyói 
Római Katolikus Főesperesi Ke-
rület 13 egyházközsége 200 000 
lejt,  a Székelyudvarhelyi Római 
Katolikus Főesperesi Kerület 16 
egyházközsége 200 000 lejt kap. 
A Székelyudvarhelyi Református 
Egyházmegye, amely 27 egyház-
községet foglal magába, 185 000 lej 
támogatásban részesül, a 9 egyház-
községet felölelő Székelyudvarhelyi 
Unitárius Egyházkör 70 000 lejt 
kap. A Székelykeresztúri Unitá-
rius Egyházkör részére az egyház 
támogatási programja keretében 
idén 85 000 lejt különítettek el, 
míg Kovászna és Hargita Orto-

dox Püspöksége 7 egyházköz-
ségének részére 140 000 lejt. A 
megyei önkormányzat támoga-
tásából részesül a Zsidó Közös-
ségek Egyesülete is, a borszéki 
zsinagóga helyreállítására 10 000 
lejt fordíthatnak.

Borboly Csaba hangsúlyozta, 
gazdaságilag és turisztikai szem-
pontból is sokat jelent a megyé-
nek a műemlék épületek meg-
óvása, rendbetétele, és ezeknek 
az épületeknek a 95 százaléka 
egyházi tulajdon. „Ha ez így van, 
akkor nekünk ezeknek az ingatla-
noknak a gazdáit kell segítenünk” 
– hangsúlyozta.

Az egyházi képviselők köszö-
nőbeszédükben a megyei önkor-
mányzat részéről rendszeressé vált 
támogatás fontossága mellett en-
nek ökumenikusságát emelték ki.

a magyar polgári párt a csík-
szeredai helyhatósági válasz-
tásokon induló jelöltjei tegnapi 
bemutatkozó sajtótájékoztató-
jukon azt hangsúlyozták: tisz-
tességes kampányt szeretné-
nek folytatni, és „nem valakik 
ellen, hanem valakikért” sze-
reznének mandátumot.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Nem valakik ellen, hanem 
valakikért indulnak a 
helyhatósági választáso-

kon az MPP csíkszeredai jelöltjei 
– hangzott el a polgári jelöltek 
tegnapi sajtótájékoztatóján. 

– Erkölcsösen és tisztességesen 
fogunk kampányolni, ha más is így 
tenne, nem lennének problémák az 
elkövetkező egy hónap folyamán 
– hangsúlyozta az MPP színeiben 
polgármesteri tisztségért induló 
Bokor Márton gyermekgyó gyász, 
megjegyezve, ő nem hajlandó 
templomokban kampányolni.  Kö-
zölte, először függetlenként akart 
indulni, a bejelentését követően 
azonban SMS-ekben, elektronikus 
levelekben és telefonhívások útján 
támadások érték, illetve megpróbál-
ták elérni, hogy lépjen vissza – ezért 
döntött úgy, hogy a polgári oldal 
jelöltje lesz, mivel a párt programja 
megegyezik az elveivel – jelentette 
ki Bokor, majd köszönetet mondott 

az indulását támogató, a jelölési ívét 
aláíró 1600 személynek. 

Salamon Zoltán, az MPP me-
gyeitanácselnök-jelöltje azt mondta, 
ő arra törekszik, hogy az emberek 
ne legyenek közömbösek a politiku-
sok és pártok iránt, és hangsúlyozta, 
hogy nem szeretne struccpolitikát 
folytatni. – Saját igényeimből, elvá-
rásaimból indulok ki, ami minden 
ember elvárása lehet, emellett pedig 
vallom, hogy létezik megfelelő köz-

képviselet az emberek számára. Nem 
föltétlenül a megyéért, a városért 
indulunk, hanem az itt lakókért – 
fogalmazott a Csíkpálfalván élő 34 
éves jelölt. – Hiszek az MPP alapel-
veiben, vagyis az autonómiában, a 
kereszténységben és családi gondol-
kodásban, és ezek szerint szeretnék 
a közeljövőben politizálni, annak 
ellenére, hogy a nevem még nem 
annyira ismert a köztudatban – je-
lezte álláspontját. 

Az op-art pápája: Vasarely Csíkszeredában
zenei improvizációval, Bene zol-
tán dzsesszzongorista a kiállított 
művek ihlette zongorajátékával 
keltek életre Victor Vasarely 
munkái a csíki székely múzeum 
kossuth utcai galériájában teg-
nap este. így lopta be magát a 
képzőművészet iránt fogékony 
közönség szívébe többek kö-
zött a Harlequin, a sárkányok, 
az álló zebra című munkáival az 
optical art pápájának is nevezett 
művész.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

A kinetizmus, a plasz ticizmus, 
a színes fogalmak szorosan 
fűződnek Victor Vasarely 

nevéhez. Az op-art magyar szárma-
zású mesterének húsz év óta először 
nyílt átfogó kiállítása tegnap Csík-
szeredában, a Csíki Székely Múze-
um Kossuth utcai galériájában.  

A kiállítást Bene Zoltán dzsessz-
zongorista zenei improvizációja ve-
zette fel, Gyarmati Zsolt múzeum-
igazgató szerint a Vasarely-munkák 
nyújtotta képi világhoz illő zenei 
élményt nyújtva.

A Csepei Tibor nemzetközi 
viszonylatban is legnagyobbnak 

számító Vasarely-gyűjteményéből 
válogatott ötven grafika és tizenöt 
Vasarely által tervezett tárgy (szo-
bor, kinetikus kép, relief ), illetve a 
művész életéről szóló film bemuta-
tásával kíván ízelítőt adni a múze-
um Vasarely munkásságából. 

A Vasarelyvel több évtizedes 
barátságot ápoló Csepei Tibor 
gitárművész és zenepedagógus a 
80-as évektől gyűjtötte a művész 

munkáit, többször járt nála Pá-
rizsban, és több száz kiállítást ren-
dezett alkotásaiból Magyarorszá-
gon és a világban. Csepei vallja: 
„Vasarely képei zenélnek. Ajánlom 
e szép muzsikát, az énekek énekét 
minden embernek, jöjjenek, is-
merkedjenek Vasarely csodálatos, 
üde és tiszta világával.”

A kiállítás hétfőtől péntekig, 
12 és 18 óra között látogatható. 

Az egyházi képviselők a támogatás fontosságát és ökumenikusságát értékelték

hirDeTés

Ötven grafika, tizenöt szobor, kinetikus kép, relief. Üde, tiszta világ fotó: domján levente

Bokor Márton és salamon Zoltán
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Sajtóközlemény
Balánbányán az RMDSZ és az Erdélyi Magyar Néppárt példát mutat 

mértékletességből, felelősségtudatból, mert közösen támogatja a független 
esélyes magyar jelöltet, Brezovszky Györgyöt. A Néppárt által Balánbányán 
tanúsított felelősségteljes magatartásért ezúttal is köszönetet mondunk Papp 
Előd székelyföldi néppárti régióelnöknek, akivel Borboly Csaba soros megyei 
elnök felkérésére az elmúlt hetekben a balánbányai közös polgármesterállítás 
tárgyában sikeres egyeztetések zajlottak. Bízunk benne, hogy Vasláb, Tölgyes 
és akár más román többségű megyei településeken is a kölcsönös visszalép-
tetések által biztosítani tudjuk, hogy eséllyel indulhassanak a közös magyar 
polgármesterjelöltek, és ehhez csatlakozik a Magyar Polgári Párt is. Egyúttal 
kifejtjük abbéli reményünket, hogy a tisztességes magyar verseny feltételeit 
biztosító etikai kódex javaslatunkhoz csatlakozni fog az elkövetkező napok-
ban az EMNP és az MPP.

Fontosnak tartjuk leszögezni azt is, hogy a választási eredményektől 
függetlenül, Papp Előd elnök úrnak másfél héttel korábban megküldött, 
a következő ciklusra szóló megyei tanácsi tízpontos politikai együttműkö-
dési javaslatunkhoz tartani fogjuk magunkat, és fontosnak tartanánk, ha 
ahhoz csatlakozna az Magyar Polgári Párt is. Az elkövetkező hetekben, a 
kormányváltás következtében előreláthatólag komoly támadások, jogcsor-
bító intézkedések fogják érni az erdélyi magyar közösséget, ezért arra ké-
rünk minden felelősségteljes székelyföldi, erdélyi magyar politikust, hogy 
azt keresse, ami magyart a magyarral összeköt, ne azt ami szétválaszt.

Becze István ügyvezető elnök,
az RMDSZ Csíki Területi Szervezete

Lázár Ervin-mEsEdéLután

„Manógyár” 
a Gutenbergnél

KEvEsEn KüLdtéK vissza a tEjtErmELési nyiLatKozataiKat

Kvótavesztést okozhat a hanyagság

a kiküldött 7200-ból hat nappal 
a határidő lejárta előtt is még 
közel ötezer szabadértékesítési 
kvótával rendelkező tejtermelőtől 
várja vissza a tavalyi tejtermelési 
nyilatkozatokat a Hargita Megyei 
Mezőgazdasági Intervenciós és 
Kifizetési Ügynökség. A május 
14-i határidő utáni késés pénzbün-
tetést, a nyilatkozat elmulasztása 
pedig kvótavesztést eredményez.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Már csupán néhány napja 
maradt hátra szabad-
értékesítési tejkvóta-

nyilatkozataik kitöltésére és visz-
szaküldésére a Hargita megyei 
tejtermelő gazdáknak – hívja fel 
lapunkon keresztül az érintettek 
figyelmét Haschi András Péter, a 
Hargita Megyei Mezőgazdasági 
Intervenciós és Kifizetési Ügy-
nökség (APIA) igazgatója.

Sokan hagyják 
az utolsó percre
A szakember ugyanakkor állítja, 

nyilatkozattételi kötelezettségének 

eddig csupán a gazdák 34 százaléka 
tett eleget. Mint kifejtette, a múlt 
hónap folyamán Hargita megyé-
ben összesen 7250 tejtermelőnek 
küldték ki a március 31-én véget 
ért 2011-es tejkvóta-esztendőben 
szabadon értékesített tejmennyisé-
get firtató formanyomtatványokat, 
amelyeket a gazdáknak a megfelelő 
adatokkal kitöltve május 14-ig kell 
visszaküldeniük az intézmény csík-
szeredai címére. A kiküldött nyilat-
kozatokból azonban tegnapig csak 
2450 kaptak vissza. Más viszont a 
helyzet az ipari feldolgozásra ter-
melő gazdákkal. Haschi szerint 
ugyanis azon 11 400 termelő után, 
akik a nyersanyagot a csarnokokba 
hordva, valamely tejfeldolgozó felé 
értékesítették, a felvásárló feladata a 
nyilatkozattétel.

Nyilatkozni kell, 
mi lett a tejjel
– A gazdák a kitöltött tejkvó-

ta-nyilatkozataikat több módon is 
visszajuttathatják hozzánk. Megte-
hetik ezt postai úton, személyesen is 
behozhatják az ügynökségünk csík-
szeredai, Haladás utcai székhelyére, 

de beküldhetik a szarvasmarha-te-
nyésztő egyesületek közvetítésével is. 
Sokan viszont személyesen szeretik 
behozni, kitöltetlenül, üresen, mert 
úgy gondolják, az a biztos, ha a kolle-
gáim segítenek a nyilatkozat kitölté-
sében – magyarázta a megyei APIA-
igazgató. Hozzáfűzte, a gazdáknak 
lényegében arról kell nyilatkozniuk, 
hogy a 2011-es tejkvóta-esztendő-
ben mit kezdtek a rendelkezésükre 
álló tejkvótájukkal, sikerült-e azt a 
termelésmennyiség terén kihasznál-
ni, s ha igen, mit tettek a tejjel. – A 
gazdák által az átvevő központok-
ban, a csarnokokban leadott ipari 
tejmennyiség után természetesen a 
feldolgozók nyilatkoznak, a másik 
féle tejkvótáról, azaz a piacokon, a 
vastehénen keresztül vagy egyéb for-
mában, szabadon értékesített, direkt 
eladású tej mennyiségéről viszont a 
gazdáknak kell számot adniuk – fűz-
te hozzá Haschi.

Sokba kerül a mulasztás
Akik a nyilatkozattétel május 

14-i határidejét elmulasztják, napi 
büntetőkamat felszámítására, illet-
ve az időbeni csúszás nagyságával 
arányos szankcióra számíthatnak. 
Így például a nyilatkozat-letétellel 
a június 15-i, második határidőig 
késlekedő gazdát a szabadeladásra 
szánt kvóta túllépéséért befize-
tendő illeték napi 0,01 százaléká-
val megegyező büntetőkamattal 
sújtják. A büntetés összege nem 
lehet kisebb 100 eurónál, de nem 
lehet nagyobb 1000 eurónál sem, 
mely pénzösszeget utólag, a gaz-
dának járó valamely más támo-
gatási formából tartják vissza. A 
legnagyobb szankció azonban a 
tejkvóta elvesztése lehet: Haschi 
szerint az elmúlt esztendők alatt 
így járt a korábban szabadértéke-
sítési tejkvótával rendelkező Har-
gita megyei tejtermelő gazdák 50 
százaléka.

Haschi András. A május 14-i határidő elmulasztása büntetést von maga után fotó: domján levente

HIRDeTéS

Területrendezési munkálatok 
zajlanak, sövényt nyírnak, ró-
zsaágyásokat alakítanak ki a 
vasútállomás szomszédságában 
álló szökőkút körül a városi ker-
tészet munkatársai.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

A napokban elkezdődött a 
Brassói út, a Kossuth La-
jos és a Mihail Sadoveanu 

utca kereszteződésében álló szö-
kőkút körüli zöldövezet megszé-
pítése. 

– A munka egy részét a hét-
végén, a Zöld Nap elnevezésű 
városházi akció részeként végez-
tük, voltaképpen a szabadnappá 
nyilvánított április 30-át pótolva. 

A városháza munkatársai sövényt 
nyírtak, fákat ültettek, emellett 
pedig előkészítették a terepet a 
városi kertészet munkatársai szá-
mára, akik a mai nap folyamán 
fejezik be az elkezdett tevékeny-

séget. Ennek függvényében a szö-
kőkút is elindul– mondta el meg-
keresésünkre Szőke Domokos, 
Csíkszereda alpolgármestere. 

– A megmaradt sövényt fél-
magasságig fogjuk visszanyesni, 
és az ide ültetett 2-2 vérszilvafa 
szimmetrikusságát is szeret-
nénk kialakítani, hogy a közel-
jövőben ennek megfelelően he-
lyezkedjenek el a vasútállomás 
melletti zöldövezetben. Elké-
szültek az ágyások a rózsák szá-
mára, amelyeket ma ültetünk 
el a kertészet munkatársaival, 
miután megérkezett még egy 
adag föld, amibe elszúrhatjuk 
a töveket – részletezte Burista 
Csilla kertészmérnök, a városi 
kertészet vezetője.

SövéNyT NyírNAK, rózSáT ÜlTeTNeK

„Újraéled” a szökőkút

A Kossuth-díjnál is rangosabb 
kitüntetést, a gyerekek rajon-
gását magáénak tudó lázár er-
vin születésnapját (1936. május 
5-én született Budapesten) ün-
neplik szerdán délután öt órától 
a Gutenberg Könyvesboltban. A 
rendszeres, gyermekeknek és 
szüleiknek szóló mesedélutá-
nok sorában az e heti foglalko-
zás rendkívül szórakoztatónak 
és érdekesnek ígérkezik.

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

Bab Berci, Szegény Dzsoni és 
Árnika kitalálóját, A négy-
szögletű kerek erdő, A manó-

gyár és a Csillagmajor megálmo-

dóját ünnepelhetik a Lázár Ervin 
meséit szerető gyermekek – vagyis 
mindenki – szerdán délután öt órá-
tól a csíkszeredai Gutenberg Köny-
vesboltban. 

– Lázár Ervin születésnapjának 
apropóján természetesen lesz közös 
meseolvasás, diavetítés, sőt mesére 
szabott társas játék, és a Sebő Fe-
renc feldolgozásában életre kelő 
zenés mesék is remek mulatságnak 
ígérkeznek – mondta el a kicsiknek 
és szüleiknek kitalált, a könyv, az ol-
vasás iránti szeretet, fogékonyságot 
ösztönző foglalkozások szervezője, 
Tőzsér Kinga. Sőt a mesedélután 
egyik legérdekesebb felvonásában 
minden gyermek elkészítheti saját 
manóját A manógyár mese nyomán. 

A Kalligram Kiadó szerzőivel és szerkesztőivel – Láng Zsolttal, 
Kukorelly Endrével, Mészáros Sándorral, Király Kinga Júliával és Mu-
rányi Sándor Olivérrel – találkozott a csíkszeredai közönség tegnap este 
a Hargita Megyei Kulturális Központ Pinceklubjában. Az író-olvasó 
találkozón Mészáros Sándor főszerkesztő a személyes találkozók egyedi 
élményén kívül a magyar írók könyveinek határokon túli hozzáférhető-
ségét hangsúlyozta. – Az elmúlt húsz évben a könyvek nem közlekednek 
egyformán a magyar régiók között. Az olvasók gyakran nem tudnak, 
vagy nem találkoznak a határon túli magyar írókkal. Ezért el kell vinni 
hozzájuk a könyvet – mondta Mészáros Sándor. Véleményét osztotta 
Kukorelly Endre József Attila-díjas író is. – Szeretném, ha Erdélyben is 
hozzáférhetők lennének a könyveim, de sajnos úgy tapasztaltam, ez még 
mindig problémát jelent – jelezte Kukorelly. 



A verespataki aranybánya nyi-
tása továbbra is a hazai közvé-
leményt felkavaró téma marad. 
Korodi Attila szerint – aki az 
Ungureanu-kormány utolsó kör-
nyezetvédelmi minisztereként 
óvatos, körültekintő és alapo-
san megfontolt lépéseket ígért 
az ügyben – a projekt egyelőre 
nem folytatható érvényes öve-
zeti rendezési terv (PUZ) nélkül. 
Az új kormány még hivatalosan 
nem foglalt állást az ügyben, az 
azonban egyértelmű, hogy sok-
kal több pénzről van szó, mint 
amennyiről tud a közvélemény.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Jonathan Henry, a projekt hát-
terében levő Gabriel Resources 
igazgatója a Reutersnek adott 

interjújában kijelentette: jó lenne, 
ha az új kabinet tagjai tárgyalná-
nak a cég képviselőivel, mielőtt 
bármit is nyilatkoznak pró vagy 
kontra Verespatakról. Az igazgató 
azt is elmondta, hogy míg 2007-
ben a nemesfémek világpiaci ár-
folyama alapján 7,5 milliárd dol-
lárra becsülték a bányaprojektet, 
mára az ár emelkedése miatt ez 
az összeg 30 milliárd dollárra rúg, 
ami jóval nagyobb, mint amit be-
gyűrűztettek a közvéleménybe a 
bánya elindításának szükségessé-
ge mellett kampányolók.

Henry a Reuters hírügynökség-
nek egy nappal azután nyilatkozott, 
hogy Korodi Attila környezetvédel-
mi miniszter bejelentette: az általa 
kért audit – amely azt vizsgálta, hogy 
a bányanyitás környezetre gyakorolt 
hatása egyértelműen felmérhető-e 
érvényes övezeti terv hiányában – 
eredményének alapján kiderült, a 
törvény szerint addig nem történhet 
előrelépés Verespatakon, amíg egy 
új, érvényes övezeti rendezési tervvel 
nem áll elő a bányászati cég.

– Jogászaink jelezték, hogy 
az engedélyezteti eljárás lebo-
nyolításához szükséges az érvé-
nyes rendezési terv másolatát 
is csatolni az iratcsomóhoz. 
Elfogadott PUZ nélkül egyér-
telműen nem lehet továbblépni 
a bányanyitás ügyében – nyilat-
kozta Korodi. Időközben újabb 
masszív tüntetéseket szerveztek 
a környezetvédelmi minisztéri-
um épülete előtt a bányanyitást 
szorgalmazók.
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Hirdetés

Ország–világ

> Újra a francia baloldalé a hatalom. 
Francois Hollande nyerte meg a francia 
elnökválasztás vasárnapi második fordu-
lóját. A szocialista jelöltet a szavazatok 
53,3 százalékával választották elnökké, a 
konzervatív Nicolas Sarkozy leköszönő 
államfő 46,7 százalékot ért el. Hollande-
dal 17 év után tér vissza a francia balol-
dal a hatalomba. A választásra jogosult 
mintegy 46 millió francia állampolgár 82 
százaléka adta le szavazatát – egyébként 
Hollande győzelme nem okozott megle-
petést, hónapok óta ő számított a válasz-
tás nagy esélyesének, az első fordulót a 
szavazatok 28,6 százalékával nyerte meg, 

a 27,1 százalékot elérő Sarkozyvel szem-
ben. Elemzők szerint győzelmével meg-
nyílt az út ahhoz, hogy a június 10-17-i 
nemzetgyűlési választásokon a baloldal 
elsöprő győzelmet szerezzen a parlament 
alsóházában is. A szenátusban tavaly ősz 
óta már ők alkotják a többséget. 

> Ragaszkodik a tanügyi törvény 
alkalmazásához az RMDSZ. Kele-
men Hunor RMDSZ-elnök szerint a 
MOGYE magyar–angol karát létrehozó 
kormányhatározat felfüggesztéséről szó-
ló bírósági döntés után szükségtelenné 
vált, hogy a Ponta-kormány határoza-

tot hozzon a Marosvásárhelyi Orvosi és 
Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) 
ügyében. Kelemen eddig nem kívánta 
kommentálni a Marosvásárhelyi Táb-
labíróság pénteki döntését, amelyben a 
bíróság felfüggesztette a MOGYE ma-
gyar–angol karát létrehozó kormány-
határozatot. Azonban megjegyezte, „ha 
a bíróság felfüggeszti a kisebbség szer-
zett jogait, ez azt jelenti, hogy mindent 
le lehet rombolni pár óra alatt, ami 22 
év alatt felépült”. Jelezte, a szövetség to-
vábbra is ragaszkodik a tanügyi törvény 
alkalmazásához, és erről az új kormányt 
is igyekszik meggyőzni. hí
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VeresPAtAK: Korodi sZerint nem lehet PUZ nélKül

Drágább az arany, mint mondták
 hirdetések

Korodi Attila parlamenti képviselő, „kétszeres” exminiszter: a bányaprojekt nem folytatható



Az Alkalmazáshoz vezető út 
projekt működtetői újabb kép-
zéseket indítanak a növényter-
mesztés és építői munkakö-
rökben. A szakma elméleti és 
gyakorlati tudnivalóit adják át 
az érdeklődőknek.

Miklós Réka
miklos.reka@hargitanepe.ro

Hagyományos technikákat 
és elemeket felhasználó 
építőmunkás és növény-

termesztő szakmák elméleti és 
gyakorlati részét oktatják tartósan 
munkanélküli személyeknek Az al-
kalmazáshoz vezető út projekt most 
induló képzésein. Az érdeklődők 
a Gyulafehérvári Caritas Vidékfej-
lesztés gyergyószentmiklósi terüle-
tén előkészített földeken láthatják a 
gyümölcs, dísz-, gyógy- és fűszernö-
vények termesztésének módszereit, 
üvegházban tanulhatják meg a vete-
ményeskert kialakításának lépéseit. 
Az építő szakma iránt érdeklődők 
a Köllő Miklós műépítész által ve-
zetett képzés során olyan régi mód-
szereket tanulhatnak meg, mint a 
zsindelypattintás, a kacskaringós 
vakolás, a farkasfogas, a medve-
gerezdes és húzógerezdes faragás, 
mindezt egyeztetve az építkezésben 

használt mai elemekkel. Gyakorló-
terepként a Caritas egy régi épületét 
használják, amit előbb lebontanak, 
majd anyagait újrahasználva ismét 
felépítenek. Cél, hogy az építés fá-
zisai során megtanulják, hogyan kell 
összeegyeztetni a régi építőanyago-
kat a ma használatban lévőkkel úgy, 
hogy megmaradjon az épület eredeti 
jellege. Az épület közösségi célt fog 
szolgálni, a Caritas Vidékfejlesztés 
itt fogja működtetni mezőgazdasági 
termékfeldolgozó tanodáját.

Térségünkben a tartósan mun-
kanélküli és fiatal munkanél kü-

liek elhelyezkedésének se gítése 
érdekében indította útjára Az 
alkalmazáshoz vezető út elneve-
zésű projektet 2010-ben a gyer-
gyó szentmiklósi Gaia Con sult-
ing Group Kft., partnerségben 
a Caritas Vidékfejlesztéssel és a 
csíkszeredai Praktik Con sult ing-
&Comp Kft.-vel. Az uniós forrá-
sokból finanszírozott program ke-
retében munkaerő-közvetítéssel, 
képzésekkel, illetve szaktanács-
adással segítik az állástalanokat az 
elhelyezkedésben, valamint vállal-
kozások elindításában. Eddig már 

kilenc különböző szakmai képzést 
szerveztek.

– A munkanélküliség nem baj, 
hanem egy esély arra, hogy megta-
láljuk valódi helyünket. Felmenő-
ink is függetlenül, saját maguknak 
teremtették meg a mindennapi be-
tevőt – jelentette ki Bányász József, 
a Caritas Vidékfejlesztés vezetője, 
a projekt technikai felelőse.

A projekt során már 14 saját 
céget jegyeztettek be a képzéseken 
részt vevők. A magánvállalkozásba 
kezdett személyek mellett még to-
vábbi 16 személy állt munkába.

gyergyó
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Körkép

> Ifinapok Gyergyóditróban. Har-
madik alkalommal szervezték meg 
Gyer gyóditróban az egyre nagyobb ér-
deklődésnek örvendő Ifinapokat. A kö-
zösségformáló rendezvény legvonzóbb 
programja az a vetélkedő volt, amit az 
Egy perc, és nyersz című népszerű tévé-
műsor mintájára állítottak össze. A Gál 
Ferenc Sportcsarnokban tartott vetélke-
dőn tízfős csapatok jelentkezhettek a té-
véműsorból ismert próbatételekre, mint 
például Csavartorony, a Csóváld a jojót, 
a Fürge ujjak, a Harisnyahalász vagy a 
Szélmalomharc. A verseny legjobbjának 
járó díjat a Tudinni nevű csapat vehette 

át, őket követte a sorban a Másnaposok, 
az Adrenalin, a Sördögök és a Titánok 
csapata.

> Hiánypótló vetélkedő. Világ járó 
magyarok címmel negyedik alkalommal 
szervezték meg a gyergyóditrói Siklódi 
Lőrinc Általános Iskolában a Gyergyói-
medence iskolásainak vetélkedőjét. A 
vetélkedő célja a tananyag hiányossá-
gainak pótlása, a csapatmunka megta-
pasztalása, a nemzeti öntudat erősítése, 
valamint a példaképállítás. Laczkó-
Albert Katalin földrajztanár, a verseny 
főszervezője szerint fontos, hogy a di-

ákok tudjanak arról, magyar emberek 
is hozzájárultak a világ megismerésé-
hez. – Az ő kitartásuk, elhivatottságuk 
példaértékű lehet a gyerekek számára, 
a közös gondolkodás pedig erősíti a 
csapatszellemet – fogalmazott. A ver-
seny témáit Bálint Gábor, Prinz Gyula, 
Molnár Gábor, Újfalvy Károly, Türr Ist-
ván, Stein Aurél, Zichy Jenő és Fuszek 
Rudolf munkássága, felfedezései adták, 
a csapatoknak képeket és idézeteket kel-
lett felismerniük, illetve a személyiségek 
életével, munkásságával kapcsolatos kér-
désekre válaszoltak. Az eseményen hét 
Gyergyói-medencei település hatvan 

tanulója vett részt, a legjobbnak járó 
díjat az V–VI. osztályosok korcsoport-
jában a tekerőpataki Tarisznyás Márton 
Általános Iskola Felfedezők nyomában 
nevű csapata vette át, második lett a 
maroshévízi Kemény János Elméleti 
Líceum Türr István csapata, harmadik 
pedig a gyergyóalfalvi Sövér Elek Isko-
laközpont Tisszia csapata. A VII–VIII. 
osztályosok legjobbja az alfalvi iskola 
Gyémánt szútra csapata, második lett a 
tekerőpataki Tarisznyás Márton Iskola 
Nagy utazók nevű csapata, harmadik 
pedig a ditrói Csibi Andor Általános Is-
kola Magyarok hajrá! csapata lett.hí
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Idén is csatlakozik Gyergyó
szent miklós a Let’s do it, 
Romania! környezetszépítő ak-
cióhoz. A nemzetközi megmoz-
dulás célja a városon kívüli te-
rületek megtakarítása, a szer-
vezők az akció lebonyolításá-
hoz cégek, civilszervezetek és 
önkéntesek segítségét várják.

Miklós Réka
miklos.reka@hargitanepe.ro

Újabb szakaszához érkezik 
május 12-én a Let’s do 
it, Romania! elnevezésű 

környezetszépítési akció, amely-
hez – az előző évekhez hasonlóan 

– Gyergyószentmiklós és a kör-
nyező települések is csatlakoznak. 
Az országos program szervezői 
úgy döntöttek, idéntől évente két 
alkalommal tartanak takarítási ak-
ciót, így ősszel és tavasszal is meg-
szabadítják a forgalmasabb utakat 
a szeméttől. Csergő Ottó, a prog-
ram Hargita megyei koordinátora 
megjegyezte, a tavaly szeptemberi 
akcióban Hargita megye bizonyí-
tott, hiszen az itteni települések 
közel 70 százaléka kapcsolódott 
be a takarításba, és 2204 önkéntes 
9500 zsák szemetet gyűjtött be 
megyeszinten. A program koor-
dinátora úgy látja, jó úton halad 
Gyergyószentmiklós, hisz egyre 

nagyobb terület bejárására van 
szükség ugyanakkora mennyiségű 
szemét begyűjtéséhez.

– Még nem nevezném pa-
tyolat tisztának a környéket, de 
jó irányba haladunk, 2007-től 
máig látványosan megcsappant 
az utcákra kiszórt szemét meny-
nyisége, mondhatni egyre kör-
nyezettudatosabbá vált a lakos-
ság – jegyezte meg Csergő. – El-
sősorban a város Gyilkostó felé 
vezető kijáratát kell megtisztíta-
ni, viszont eddig még nem tér-
képeztük fel a területeket, erre 
csak azután van lehetőség, hogy 
felmértük, hány önkéntes segít-
ségére számíthatunk.

Gyergyószentmiklós Polgár-
mesteri Hivatala partnerként vesz 
részt az akció megszervezésében, 
amelyre a civilszervezetek mellett 
magánszemélyek együttműködé-
sét is várják. Ennek érdekében 
holnap 15 órától a hivatal tanács-
termébe beszélgetésre hívnak min-
denkit, aki szeretne besegíteni az 
akció lebonyolításába. A helyi 
önkormányzat az önkéntesek 
szállításában is segítséget nyújt, 
ezért felhívják a figyelmet arra, 
hogy minden érdeklődő jelezze 
részvételi szándékát a polgármes-
teri hivatal közönségszolgálatánál 
vagy a 0745–263276-os telefon-
számon.

hargitanépe

Újabb képzéseket hirdetnek az Alkalmazáshoz vezető út keretében. 34 munkanélküli jelentkezett

Let’s do It, RomAnIA!

Összefogással egy tiszta környezetért

ALkALmAzáshoz vezető út

Növénytermesztőket és építőket képeznek
Iskolai mentál-
higiéné és drog-

prevenció
magyarországi és erdélyi elő-
adók tartottak képzést a múlt 
hét vé gén a Babeş–Bolyai tudo-
mányegyetem szociális munka 
tanszékének magyar tagoza-
ta és a gyergyószentmiklósi 
mű  hely egyesület szervezte 
mentálhigiénés napokon Gyer
gyószentmiklóson. A színvona-
las előadások és műhelyek által 
a segítő foglalkozásúak képzé-
séhez kívántak hozzájárulni, és 
felhívni a figyelmet a nemrég 
indult gyergyószentmiklósi szo-
ciálismunkásképzésre.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Ez egy olyan szakmai ren-
dezvény, amely a szociális 
képzésen részt vett kollégák, 

illetve tanulók képzését egészíti 
ki – magyarázta Dániel Botond, a 
rendezvény helyi szervezője. A két-
napos konferenciának két fő témája 
volt: az iskolai mentálhigiéné és a 
drogprevenció. A rendezvényen 
egyetemi tanárok, doktoranduszok, 
magiszteri hallgatók legújabb ku-
tatásaival ismerkedhettek meg a 
résztvevők. Műhelymunkák és 
kerekasztal-beszélgetések során be-
szélték át a témákat, de szó esett a 
gyergyói szociális szolgáltatások 
helyzetéről, az idős, szellemileg 
leépült betegeken való segítésről, a 
nehezen kezelhető gyermekek ko-
rai fejlesztéséről is.

– Fontos, hogy az iskolai 
mentálhigiénére koncentráljunk, 
hiszen egyre több diákunk he-
lyezkedik el ezen a területen – 
közölte dr. Albert-Lőrincz Eni-
kő, a Babeş–Bolyai Tudomány-
egyetem  Szociális Munka Tan-
székének tanára. Ugyanakkor azt 
is elmondta, hogy célkitűzéseik 
közé tartozik a gyergyói szociá-
lis háló feltérképezése, a szociális 
intézmények közötti kapcso-
latépítés elősegítése, illetve egy 
olyan gyakorlóterep létrehozása, 
amelyben a mentálhigiéné esz-
méjét terjeszteni lehet.

A Babeş–Bolyai Tudomány-
egyetem magyar tagozatának gyer-
gyószentmiklósi képzésére a múlt 
évben hatvan diák iratkozott be az 
alapfokozatra, idéntől tervezik a 
nappali tagozat indítását is.



Májusban, három egymást követő 
hétvégén rendhagyó kiállítással 
jelentkezik a Három Hegy Ifjúsági 
Egyesület. A Szentföldnek neve-
zett Béta, Dobó és Vágás telepü-
lések fiataljai, mintegy 150 doku-
mentum értékű, korabeli fotókból 
összeállított tárlattal mutatják be 
a Bögöz községhez tartozó falvak 
múltját. Az időutazással felérő ki-
állítás elsőként Vágásban nyílik 
meg május 13-án.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Akiállítás fotóanyagát 
Béta, Dobó és Vágás fia-
taljai gyűjtötték össze az 

elmúlt három hónapban. A Há-

rom Hegy Ifjúsági Egyesület által 
kezdeményezett akció egy 360 
darabból álló fotótörténeti gyűj-
teményt eredményezett, melyből 
mintegy 150 korabeli fénykép ke-
rül kiállításra.

– Egy formabontó, a mai fia-
talok számára is érdekesnek tűnő 
kiállítást tervezünk. Nem egy ha-
gyományos fotótárlatról van szó, 
a fényképek bemutatása mellett 
körítésként próbáljuk elmagya-
rázni, hogy mit is ábrázolnak, mi 
áll a háttérben – tájékoztatott Gál 
Barna a szervezők részéről, egyút-
tal köszönetet mondva a Haáz 
Rezső Múzeumnak a szükséges 
állványok kölcsönzésével nyújtott 
segítségért.

A kiválogatott fényképeket 
öt tematikában rendszerezték: 
I. világháború, II. világháború, 
hétköznapok, ünnepek, bétai 
templomépítés.

A három faluból 450-en vet-
tek részt az első világégésben, 
hetvenen nem is tértek vissza. 
Bemutatják nekünk az Osztrák–
Magyar Monarchia büszkeségét, 
a Szent István csatahajót, annak 
apropóján, hogy a monarchia 
haditengerészetében bétai is 
szolgált. A fényképek által kira-
gadnak egy-egy személyiséget is 
a három falu életéből, így kerül 
előtérbe a dobói születésű Vi-
téz Péter János katonai lelkész, 
Szélyes Mózes magyar királyi 

csendőrőrmester Bétából vagy 
Lázári Pál vágási csendőrőrmester.

Fotókkal mutatják be a „bé-
tai csodát”, a falubeliek ugyanis 
1974-ben, a diktatúra legsötétebb 
éveiben fejezték be új templomuk 
építését. A hangulatot korabeli 

zenével próbálják majd fokozni, s 
a három kultúrházban hagyomá-
nyos fotósarkat is berendeznek, 
ahol bárki fényképeszkedhet. A 
tárlatot május 13-án Vágásban, 
20-án Bétában, 27-én pedig Do-
bóban lehet majd megtekinteni.

Negyvenötezer lej értékben kap-
tak különböző orvosi műszere-
ket a polgármesteri hivataltól a 
székelyudvarhelyi családorvo-
sok. A átadás-átvételi szerző-
déseket tegnap délben írták alá 
a városházán.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Hét vércukorszintmérő-
vel, hat vizeletvizsgáló-
val és négy EKG-val gaz-

dagodott tegnap óta a tizenhét 
székelyudvarhelyi családorvosi 
ren delő.

– Nemcsak a levegőbe mon-
dom, valóban úgy gondolom, 
hogy családorvosaink az egész-
ségügy napszámosai, ezért évek-
kel ezelőtt úgy döntöttünk, lehe-
tőségeinkhez mérten támogatjuk 
őket, a mai már a második hason-
ló adomány számukra – mondta a 
tegnapi átadáson Bunta Levente. 
Székelyudvarhely polgármestere 
hangsúlyozta: a negyvenötezer lej 
értékű felszerelést a hivatal saját 
költségvetéséből fedezték.

– Tudomásunk szerint egye-
dülálló a kezdeményezésünk, más 
önkormányzatnál nem volt példa 

hasonló esetre. Remélem, ezáltal 
mind az orvosok, mind pedig a 
betegek helyzetét megkönnyítjük 
– tette hozzá a városvezető.

A tizenhét székelyudvarhelyi 
családorvos nevében dr. Csáki 
Mária mondott köszönetet a pol-
gármesteri hivatalnak, kifejtve, 
alaposan megnyirbált költségve-
tésükből nem tudták volna meg-

vásárolni ezeket a műszereket, 
amelyek nagy segítséget jelen-
tenek mindennapos munkájuk 
során. A segítséget nyújtó „hát-
országnak” mondott köszönetet 
dr. Nagy Levente is, hangsúlyoz-
va: az RMDSZ önkormányzati 
programjában kiemelt szerepet 
kapott az alapellátásért való fele-
lősségvállalás.
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Körkép

> Áramszünet. Az Electrica Rt. veze-
tősége felhívja a lakosság figyelmét, hogy 
ma reggel 8 és délután 15 óra között javítá-
si munkálatok miatt szünetel az áramszol-
gáltatás a Máréfalvi-patakban.

> Biciklis balesetben hunyt el egy férfi. 
Tragikus biciklis balesetben hunyt el egy férfi 
múlt pénteken Etéd községben. A rendőrség 
információi szerint az 57 éves, kőrispataki I. 
S. az Etéd községhez tartozó faluban bicik-
lizett, amikor elvesztette uralmát járműve 
felett és az út szélére esett, aminek követ-
keztében vélhetőleg súlyos koponyasérülést 
szenvedett, amibe belehalt.

> Édességet loptak 4000 lej értékben. 
A székelyudvarhelyi rendőrséget szomba-
ton este a 112-es segélyhívó számon egy 
lopásról értesítették. A telefonos bejelentő 
szerint ismeretlen személyek behatoltak az 
egyik helyi vállalkozás udvarára, ahol fel-
törték az egyik, ott parkoló haszongépjár-
mű hátsó ajtaját, majd mintegy négyezer 
lej értékben tulajdonítottak el különféle 
édességeket. A rendőrség tájékoztatása 
szerint röviddel a helyszíni vizsgálat után 
sikerült azonosítani és elfogni a feltéte-
lezett elkövetőket, a székelyudvarhelyi 
49 éves O. A.-t, a szintén udvarhelyi, 
23 éves P. E.-t és a székelykeresztúri, 15 

éves V. G.-t. Az elkövetők szabadlábon 
védekezhetnek, ellenük minősített lopás 
vádjával indul eljárás.

> Tűzesetek a hétvégén. Szombaton 
késő délután lángra kapott a Cekend-tetőn 
a száraz növényzet. A székelyudvarhelyi 
tűzoltóalakulat nem sokkal 19 óra előtt 
értesült az esetről, hogy két hektáron ég a 
száraz növényzet, közel egy lombhullató 
erdőhöz, ugyanakkor fennállt a tűz tovább-
terjedésének veszélye. A nyolc tűzoltónak 
20 óra után sikerült eloltani a lángokat. 
A tüzet valószínűleg nyílt láng használata 
okozta. A vasárnap sem telt eseménytelenül 

a helyi lánglovagoknak, ugyanis délután egy 
kigyulladt lakóházhoz riasztották őket. Az 
Ülkében kigyulladt tető oltására két tűzol-
tóautó és kilenc tűzoltó sietett, ahol már az 
oroszhegyi önkéntes tűzoltó-alakulat tíz 
tagja oltotta a tüzet. A tűzoltók tájékoztatá-
sa szerint 17 órára sikerült teljesen kioltani 
a lángokat, de a ház tetőszerkezete mintegy 
nyolcvan négyzetméteren megsemmisült, 
ugyanakkor leégett a ház tornáca és a kony-
ha plafonja, valamint két ablak is. A tűzben 
elektromos berendezések, bútorok is elég-
tek. A tűzoltók szerint a tűz oka egy rosszul 
szigetelt elektromos vezetéken keletkezett 
rövidzárlat volt.hí
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BétA, DoBó, VágáS – Itt tErEm Az álDáS

Rendhagyó kiállítással készülnek

NEgyVENötEzEr lEjES támogAtáS

Segítségnyújtás a családorvosoknak
CáfoljA A rendőrség A birkApásztor kijelentéseit

Lövöldözés 
Homoródfürdőn?

 Orvosnak, betegnek egyaránt könnyebb lesz  fotó: ifj. haáz sándor

A „bétai csoda” 

május ötödikén, szombaton dél-
előtt tíz óra körül négy figyel-
meztető lövést is leadtak a rend 
őrei Homoródfürdőn, miután egy 
terepmotoros jelzésükre sem 
állt meg, hanem a főútról le-
térve továbbhajtott az erdőbe 
– állítja egy helyi birkapásztor. 
A rendőrség cáfol, szerintük 
nem történt lövöldözés, csupán 
radaroztak a térségben...

HN-információ

Életemben még így meg nem 
ijedtem, pedig találkoztam 
már medvével is – mondta 

lapunknak a neve elhallgatását 
kérő birkapásztor, aki szombaton 
délelőtt tíz óra körül juhait haj-
totta egy erdei tisztás felé, amikor 
az eset történt. Elmondása szerint 
az úgynevezett régi vendéglő előtt 
egy rendőrautó próbált feltartóz-
tatni egy terepmotorost, aki nem 
állt meg, hanem a főútról letérve 
az erdei úton száguldott tovább. 
A pásztor elmondása szerint ek-
kor egy „jó kemény, kicsit hasas, 
barnább” rendőr pattant ki az au-

tóból, s két figyelmeztető lövést 
adott le, a motoros azonban erre 
sem volt hajlandó megállni.

– A rendőr utánafutott, s lőtt 
még a levegőbe kettőt vagy hármat, 
nem tudom pontosan, mert erre 
már rendesen megijedtem. Aztán 
visszafutott a kocsihoz, s mondott 
valamit a kollégájának, de nem 
tudom, hogy mit, mert nem értek 
románul. Mindenesetre a Poliţia 
feliratú autóval ők is kitértek az 
erdei útra, gondolom azért, hogy 
kövessék a motorost. Nem tudom, 
mi történt később: egyfelől nem 
akartam semmibe belekeveredni, 
másrészt pedig a juhok is széjjelfu-
tottak ijedtükben, én pedig men-
tem utánuk – mesélte a pásztor.

Kérdésünkre Gheorghe Filip, 
a megyei rendőrség sajtószóvivője 
nem tudott részletekkel szolgál-
ni, hiszen, mint mondta, nincs 
tudomása ilyen esetről, pedig ér-
deklődésünk után a szentegyházi 
rendőrparancsnokkal is felvette a 
kapcsolatot. Filip szerint a rend 
őrei szombaton délelőtt csupán 
radaroztak a térségben, nem lö-
völdöztek...
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Csökkenne a magas vérnyomás-
sal küzdő betegek és az agyi ka-
tasztrófák száma a dubaji Szív 
Világkongresszuson részt vevő 
tudósok szerint, ha az élelmi-
szeripar nem sózná meg annyira 
az ételeket.

Thomas Gaziano, a Harvard 
Egyetem kutatója és mun-
katársai 19 nagy ország 

statisztikai adatait elemezték. Vizs-
gálták Dél- és Közép-Amerikát, Af-
rikát, a Közel-Keletet, illetve Indiát, 
Oroszországot és Kínát. Ez azt jelen-
ti, hogy a világ népességének mint-
egy felére vonatkozó lélekszámmal 
foglalkoztak.

A számítógépes modellezés ta-
núsága szerint, ha az élelmiszeripari 
vállalatok termékeik konyhasótartal-
mát átlagosan 10 százalékkal csök-
kentenék, illetve valamennyi ország 
illetékes hivatala adóval terhelné a 
sok sót tartalmazó élelmiszerek árát, 
a szív- és érrendszeri halálozás három 
százalékkal alacsonyabb volna.

Gaziano hangsúlyozta, hogy ez a 
három százalék hatalmas szám: éven-
te félmillióval kevesebben halnának 
meg világszerte, illetve az általuk 
vizsgált államokban negyedmillióval 
kevesebb lenne a halálozások száma. 

A nem halálos szélütések, bénulások 
száma pedig milliókkal csökkenne.

A magas vérnyomás okozta szél-
ütés a harmadik a halálozási okok 
rangsorában, és a betegek 12,8 szá-
zalékának végzetét jelenti minden 
esztendőben. Az életben maradó 
betegek többsége bénulásokkal to-
vább kínlódik. Ők állandó kezelésre, 
közülük sokan segítségre és ápolásra 
szorulnak, amelynek költsége csak 
az Egyesült Államokban meghaladja 
a 450 milliárd dollárt.

A munkacsoport úgy számolt, 
hogy az élelmiszeripar vállalatai 10 
százalékkal mérsékelhetnék a kon-
zervek, húsipari termékek sótartal-
mát, a sóadó pedig 40 százalék le-
hetne, mely sok államban a cigaretta 
adójának felel meg.

Az halálozás csökkenése becslé-
sek szerint három százalék volna, de 
az agyi katasztrófák száma öt száza-
lékkal lenne kevesebb.

Az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) szakértői is nagy figyelem-
mel kísérik a kezdeményezést. An-
gol és amerikai táplálkozáskutatók 
kiemelték, hogy a sófogyasztás 10 
százalékos csökkentése esetén a né-
pesség sóbevitele még mindig jelen-
tősen meghaladná az egészségesnek 
tartott határértéket.

A fokhagyma egyik összetevője, 
a diallil-szulfid százszor hatéko-
nyabb az emésztőrendszert meg-
betegítő baktériumokkal szem-
ben, mint két hagyományos an-
tibiotikum – idézte amerikai ku-
tatók megállapítását a Scientific 
American című ismeretterjesztő 
portál.

Nemcsak a vámpírokat űz-
heti el a fokhagyma, de 
az emésztőrendszert meg-

fertőző kártékony baktériumokat 
is. Xiaonan Lu, a Washingtoni 
Állami Egyetem munkatársa leg-
alábbis az élelmiszermérgezést 
okozó Campylobacter jejuni bakté-
riumok ellen jóval hatékonyabbnak 
találta a diallil-szulfidot, mint a 
ciprofloxacint és az erythromycint, 

két gyakorta alkalmazott antibioti-
kumot. A gyomorba és a bélrend-
szerbe jutva a Campylobacter has-
menést, lázat, fejfájást, hányingert 
okoz. Kezelését is az nehezíti, hogy 
biofilmet képez, mert az megvédi a 
baktériumokat az antibiotikumok 
támadásától.

A kutatók fokhagymából ki-
vont diallil-szulfiddal és a két em-
lített antibiotikummal kezelték a 
baktérium-biofilmet. Azt tapasz-
talták, hogy míg az antibiotiku-
mok okoztak ugyan némi kárt a 
biofilmben, a fokhagymaszárma-
zék sokkal gyorsabban hatott, és 
főként százszor kisebb koncentrá-
cióban. Igen gyorsan beszűrődött 
a biofilmbe, ahol enzimjeik műkö-
désének gátlásával elpusztította a 
baktériumokat.

A SóAdó beVezetéSét jAVASolják

Kevesebb konyhasó, 
kevesebb stroke

Nyári VeSzélyek

Mit tegyünk, 
ha megcsíp a darázs?

FokhAgymA

Két antibiotikumnál is 
hatékonyabb

hargitanépe

mit érdemes tenni, ha a kirándu-
lás örömét rovarcsípés, esetleg 
többszörös darázscsípés rontja 
el, és milyen veszélyekkel járhat 
a rovarméreg-allergia?

Kellemetlen ugyan, de ritkán 
veszélyes a legtöbb csípés 
nyomán kialakuló duzza-

nat – mondta el az MTI-nek Me-
zei Györgyi, a Semmelweis Egye-
tem I. sz. Gyermekklinikájának 
gyermekgyógyász-allergológusa. 
Átmeneti kellemetlen duzzanat 
a csípés helyén, viszketés, kipiro-
sodás a következmény: nálunk a 
szúnyogcsípés, pókcsípés ilyen „ár-
talmatlan”, aki nem allergiás, annál 
a méh- és a darázscsípés is ilyen eny-
hén zajlik le.

Nem szabad orvos nélkül kezel-
ni azonban a csípés helyétől távoli 
testrészeken észlelt tüneteket, vala-
mint az anafilaxiás tüneteket. Ilyen 
például a nyelési zavar, szédülés, esz-
méletlenség, nyelvduzzanat, szájban 
vagy szemben jelentkező duzzanat, 
sípoló vagy nehézlégzés. Ezek a tü-
netek azonnali sürgősségi ellátást 
igényelnek. Ha nincs a közelben 
orvos, aki szükség esetén beadja az 
életmentő adrenalin-injekciót, ak-
kor mentőt kell hívni – figyelmeztet 
a szakorvos.

A fullánkot a bőrből, amilyen 
gyorsan csak lehet, el kell távolítani, 
például éles késsel, a fullánk belépé-
sével ellentétes irányból. A csípés 
helyét ezután érdemes jegelni, majd 
antihisztamin tartalmú krémmel 

bekenni. Ha nem elég a helyi keze-
lés, viszketéscsillapító tablettát vagy 
cseppet kaphat a rovarcsípett.

10 cm-nél kisebb 
duzzanatot okoz
A méhek és darazsak csípésé-

től életveszélyes, egész szervezetet 
érintő allergiás reakció, anafilaxia 
jelentkezhet. Ez a gyerekek 0,4-0,8 
százalékánál, a felnőttek 3 százalé-
kánál fordul elő.

A csípés normális esetben helyi, 
10 cm-nél nem nagyobb átmérőjű, 
néhány nap alatt oldódó reakciót 
okoz. Az ennél nagyobb, a csípés 
helyéről kiinduló, néhány órán belül 
fokozatosan növekvő duzzanat – 
amely a felnőttek 10-15 százalékánál 
jelenik meg – feltehetően késői helyi 
allergiás reakció. A nagy helyi reakci-
ót mutató embereknél egy követke-
ző csípés anafilaxiát válthat ki.

A rosszullét 
azonnal jelentkezik
„Jelenleg nem ismertek olyan 

mutatók, amelyek alapján az egész 
szervezetet érintő anafilaxiás reak-
ció biztosan megjósolható volna” 
– hangsúlyozta a szakember. A túlér-
zékenység természetes lefolyásának 
vizsgálata azt mutatta, hogy az egész 
szervezetet érintő allergiás reakciót 
adó felnőtteknél egy következő csí-
pés 70-75 százalékban okoz ismét 
anafilaxiát, míg gyerekeknél csak 
40 százalék körüli az ismételt súlyos 
reakció kockázata. A rosszullét álta-
lában a csípést követő 2-30. percben 

kezdődik, és különböző súlyosságú 
lehet. Az anafilaxia okozta halál leg-
gyakoribb oka a gégeödéma.

Öninjekciózásra alkalmas adre-
nalint (epinefrint) kaphat az, akinél 
rovarcsípés után egész szervezetet 
érintő allergiás reakció alakult ki. 
Az adrenalin-autoinjektor egyben 
tartalmazza a gyógyszert, a fecs-
kendőt és a tűt, valamint egy nagy 
megbízhatóságú beadó rendszert. 
Az anafilaxia teljes ellátásához elen-
gedhetetlen, hogy a szer beadását 
követően mentőt hívjon vagy orvosi 
segítséget kérjen az érintett.

életmódbeli tanácsok 
darázs- vagy méhméreg-
allergiásoknak
Néhány életmódbeli tanácsot is 

felsorolt a darázs- vagy méhméregre 
allergiás emberek részére Herjavecz 
Irén, a Magyar Országos Korányi 
Tbc és Pulmonológiai Intézet főor-
vosa. Érdemes például zárt ruhát, zárt 
cipőt viselniük és kerülniük az élénk 
színeket, az illatos kozmetikumokat. 
A hajba szállt rovarral szemben jobb 
a hajkefe, mint a kéz, a hadonászás 
támadásra ingerli a darazsat.

Szabadban enni vagy inni koc-
kázatos, ahogyan az is, ha édes fagy-
lalt vagy gyümölcs nyoma marad a 
bőrön. Veszélyes tér lehet az autó is, 
amelyet érdemes elindulás előtt el-
lenőrizni, majd zárt ablakkal közle-
kedni. Akár ház körül, akár a termé-
szetben bukkan valaki darázsfészek-
re, ne bolygassa meg! – tanácsolja a 
szakértő.

 IllusztrácIó

A legutóbbi felmérések szerint 
bosznia-hercegovinában a fel-
nőtt lakosság 37,6 százaléka 
dohányos, a gyerekek 14 száza-
léka cigarettázik.

Aida Ramic-Catak orvos, 
a dohánygyárak és a fö-
deráció egészségügyi köz-

pontjának koordinátora a Dnevni 
avaz című szarajevói napilapnak el-

mondta, hogy a dohányosok közül 
a férfiak aránya 49,2 százalék, míg a 
nők 29,75 százalékban cigarettáz-
nak. Szerinte elsőbbséget kellene 
adni a dohányzás okozta betegsé-
gek felderítésére.

A rendelkezésre álló adatok sze-
rint az elhunytak 60 százalékánál 
dominált az infarktus, az agyvérzés 
és a rák. Ezeknél a megbetegedé-
seknél egyenes kapcsolatot lehet 

feltételezni a dohányzással – ma-
gyarázta a doktornő. A vizsgálatok 
azt is kimutatták, hogy a cigaretta fo-
gyasztói árának emelése miatt sokan 
abbahagyták a dohányzást. Ramic-
Cataknak az a véleménye, hogy ma-
gasan kell tartani a dohányáruk árát, 
mert a régió tapasztalatai azt mutat-
ják, hogy esetenként a 10 százalékos 
áremelés hatására 5-7 százalékkal 
csökkent a dohányzók száma.

boSzNiAi AdAtok 

A drágítás hatásos
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Május havi
A Hargita Népe napilap és a Har-
gita Megyei Közpénzügyi Vezér-
igazgatóság együttműködésével 
nyújtott szolgáltatás keretében 
közöljük az e hónapban esedékes 
adóbevallások és -nyilatkozatok 
benyújtásának, illetve egyes be-
fizetési kötelezettségek teljesíté-
sének utolsó időpontját.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

A májusi hónapnak sok 
tekintetben sajátos és ki-
emelt jelentősége van, 

ugyanis a magánszemélyeknek, 
valamint egyes vállalkozásoknak 
ebben a hónapban kell benyújta-
niuk a megelőző esztendőre vo-
natkozóan a realizált jövedelme-
ikre vonatkozó nyilatkozatot, a 
200-as űrlapot, illetve a külföldön 
realizált jövedelmeikre vonatko-
zó 201-es űrlapot. Emlékeztet-

nénk, hogy ezekre vonatkozóan 
az idén jelent meg egy új jogsza-
bály, az Országos Adóügynökség 
elnökének 2012/52-es rendelete. 
Ennek értelmében másabbak az 
űrlapok, mint eddig, s a szóban 
forgó rendelet előírja azok ki-
töltési módozatát is. Május 25-
ig van úgyszintén lehetőségük a 
személyi jövedelemadó 2 száza-
lékáról rendelkezniük az érintett 
adófizető személyeknek, azaz 
felajánlást tenni alapítványok, 
egyesületek vagy vallási felekeze-
tek javára, benyújtva erre vonat-
kozóan az ugyancsak új típusú 
230-as nyilatkozatot. Félhivatalos 
értesüléseink szerint az idén ezen 
nyilatkozatok benyújtása némileg 
lelassult, ugyanis május 3-ig alig 
9000 űrlapot juttattak el a terü-
letileg illetékes adóhivatalokhoz. 
Ebben a hónapban lesz esedékes a 
2011-es esztendei pénzügyi jelen-

tések benyújtása is, annak utolsó 
határideje május 29-e lévén. Erre 
kötelezettek a kereskedelmi tár-
saságok, a kutatóintézetek, vala-
mint olyan romániai jogi szemé-
lyiség nélküli alegységek, amelyek 
külföldi jogi személyiségű entitá-
sokhoz tartoznak. Továbbá május 
25-én lesz esedékes az idei várható 
jövedelemre vonatkozó nyilatko-
zat (a 220-as űrlap), valamint a 
jövedelmi normák alapján meg-
adózott mezőgazdasági tevékeny-
ségekből származó jövedelmekre 
vonatkozó nyilatkozat (a 221-
es űrlap benyújtása). Utalnánk 
arra is, hogy a mezőgazdaságból 
származó jövedelmek esetében 
az Adótörvénykönyv vonatkozó 
előírásai értelmében nem minden 
jövedelem megadózandó. Ám a 
tisztánlátás érdekében ajánlatos 
alaposan áttanulmányozni a vo-
natkozó jogszabályokat.

 hirdetés

> 1543 lejt keresnek átlagban a románi-
ai alkalmazottak. 4,8 százalékkal, 1543 lejre 
nőtt márciusban az országos nettó átlagbér, a 
legtöbbet a dohányiparban dolgozók (5075 
lej) keresték, a legalacsonyabb fizetéseket 
pedig a hotelek és éttermek alkalmazottjai 
(838 lej) vihették haza. Az Országos Statisz-
tikai Intézet (INS) adatai szerint leginkább 
a gyógyszeriparban emelkedtek a bérek, 38 
százalékkal, majd az ásványi termékek gyár-
tása, a pénzügyi közvetítő szegmens és a biz-
tosítási ágazat következik 15-19 százalékos 
emeléssel. 10-14 százalékkal emelkedtek a 
bérek az italgyártásban, a dohányiparban, 
a gépjárműgyártásban, a kőolaj- és földgáz-

iparban és a telekommunikációs szektorban. 
2-4 százalék közötti csökkenést tapasztal-
tak a fafeldolgozásban, illetve a szerkesztői 
munkakörben. A közszférában is emelked-
tek a jövedelmek, a tanügyben 3,1, az egész-
ségügyben 1,5, a közigazgatásban pedig 0,3 
százalékkal.

> Egyre valószínűbb, hogy Görögor-
szág kilép az EU-ból. A hétvégi görög vá-
lasztási eredmények hatására nőtt az esélye, 
hogy az ország kilép az eurózónából – vélik a 
Citigroup közgazdászai. Ennek a szakértők 
már 75 százalékos valószínűséget adnak, a 
teljes euróövezet felbomlásának esélye vé-

leményük szerint továbbra is rendkívül ala-
csony – írja a CNBC. Negatív reakciókat 
váltott ki a befektetők körében a hétvégi 
görög választások eredménye, a hitelprogra-
mot támogató, az elmúlt évtizedekben a gö-
rög belpolitikát uraló két nagypárt támoga-
tottsága ugyanis összeomlott. Az ország így 
könnyen politikai bizonytalanságba kerül-
het, miként a parlamenti törvénykezés leg-
alább 7 párt között fog megoszlani, és nem 
biztos, hogy a hitelprogramot támogató két 
nagypárt kormánykoalíciót tud alakítani, 
vagy ha mégis, az abszolút többsége nem 
lesz meg. „Működő kormányzás hiányában 
eléggé valószínűtlen, hogy Görögország 

további, a GDP 7 százalékának megfelelő 
költségvetési megszorító intézkedéseket 
tud majd prezentálni a Trojkának június 
végéig” – közölte Guillaume Menuet, a 
Citi közgazdásza. A szakértő hozzátette, 
valószínű, hogy a nemzetközi hitelcsomag 
következő részletének folyósítását elha-
lasztják majd, ez pedig azt eredményezhe-
ti, hogy a bankszektor forrásai elapadnak. 
Ennek hatására pedig az ország arra kény-
szerülhet, hogy kilépjen az eurózónából – 
tette hozzá Menuet. Ennek az eseménynek 
a bekövetkeztéhez a korábban becsült 50 
százalék helyett most már 50-75 százalékos 
valószínűséget rendel a Citi.hí
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A Pénzügyminisztérium,
AZ ORSZÁGOS 

ADÓÜGYNÖKSÉG,
a Hargita Megyei 

Közpénzügyi Vezérigazgatóság,
a Költségvetési Bevételek Begyűjtését 

Felülvigyázó Osztály
– Csíkszereda, Decemberi forradalom u. 20. sz., 

tel.: 0266–207826, fax: 207821 –
összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vonat-
kozó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. sza-
kasza (2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 2012. 
május 22-én 12 órakor Gyergyószentmiklós, Kárpátok 
utca 3. sz. alatt árverés útján eladja az adós KAROFER 
LEMN Kft. (fiskális lakhelye: Gyergyóremete, Orbán 
Balázs utca 31. szám,  Hargita megye, fiskális azonosí-
tószám 16329400) tulajdonát képező következő ingó-
ságokat:

 VOLKSWAGEN TRANSPORTER haszonjármű, 
HR 05 WNT, gyártási év 2001 – 32 000 lej;
 erdészeti traktor, alkatrészekből összerakva  – 38 000 lej.
ÖSSZESEN – 70 000 lej.

Az eladási árak nem tartalmazzák az áfát.
Az árverésen való részvétel végett, annak megtar-

tása előtt legalább egy nappal a Gyergyószentmiklósi 
Közpénzügyi Hivatal titkárságára be kell nyújtani a 
következő dokumentumokat: a megvásárlási ajánla-
tot, valamint a kikiáltási ár 10%-át képező részvételi 
díj befizetéséről szóló bizonylatot. A befizetés esz-
közölhető a Csíkszeredai Kincstárnál megnyitott 
RO06TREZ3515067XXX002686-os folyószámlára 
(bejegyzési kód: 424 6050) vagy a Hargita Megyei 
Közpénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. Továbbá 
be kell nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy fel-
hatalmazását; a romániai jogi személyek esetében a 
kereskedelmi törzskönyvi bejegyzés (CUI) másolatát; 
a külföldi jogi személyek esetében a bejegyzési okirat 
román nyelvű fordítását; a romániai magánszemélyek 
esetében a személyazonossági igazolvány másolatát; 
a fiskális hitelezők által kibocsátott azon igazolást, 
amelyből kitűnik, hogy nincs adóhátralék. Továbbá a  
kitűzött időpontban és a megnevezett helyen szemé-
lyesen jelen kell lenni. 

Az árverésen nem vehet részt az adós sem személye-
sen, sem pedig közbeiktatott személy révén. 

Nem fogadnak el ajánlatokat telefonon, telefaxon, 
távirat vagy telex révén.

Felkérik mindazokat, akik valamilyen jogot formál-
nának a szóban forgó ingóságokra, hogy arról az árve-
rést megelőzően értesítsék a végrehajtó szerveket.

A jelen okirattal szemben az érdekeltek kifogással 
élhetnek az illetékes bírósági szervnél, a közléstől vagy 
a tudomásulvételtől számított 15 napon belül, össz-
hangban az újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 
172–173-as szakaszainak előírásaival.

Megfelelően az újraközölt 2003/92-es kormány-
rendelet 9. szakasza (2) bekezdése d) betűje előírásai-
nak, amikor kényszer-végrehajtási intézkedésre kerül 
sor, nem kötelező az adófizető meghallgatása.

Bővebb felvilágosítás 
a 0266–207826-os telefonszámon.

Az eladási hirdetést 
2012. május 7-én kifüggesztették.

hargitanépe

Határidő Tárgy Jogalap

Május 10-ig

Az Adótörvénykönyv 153-as szakasza értelmében azon áfafizetőként 
bejegyzett adófizetők, akik nem lépték túl a mentességi határt és akik 
igényelnék az áfafizetőként bejegyzett nyilvántartásból való törlésüket, 
benyújtják a 096-os űrlapot. 

Az Adótörvénykönyv 152-es szakaszának (7)-es 
bekezdése és az Országos Adóügynökség 
elnökének 2011/13-as rendelete.

Május 15-ig

Az engedélyezett és bejegyzett lerakatok, illetve importőrök benyújtják 
a megelőző hónapra vonatkozóan a cigaretta szállítmányozására vonat-
kozó kimutatást.

A 2009/1620-as kormányhatározat (1)-es bekez-
désének 52-es pontja.

Azok a gazdasági ügynökök, amelyek szeszre és szeszes italra 
vonatkozóan végső felhasználói engedéllyel rendelkeznek, benyújtják 
a megelőző hónapra vonatkozóan a jövedéki adóval terhelt termékek 
felvásárlására, felhasználására és forgalmazására vonatkozó összegző 
kimutatást.

Az Adótörvénykönyv 20658-as szakasza.

A bejegyzett megrendelők és azok fiskális képviselői a jövedéki adóval 
terhelt termékek intrakommunitáris vásárlására és forgalmazására 
vonatkozóan benyújtják az áprilisi összegző kimutatást.

Az Adótörvénykönyv 20650-es szakasza. 

A végső felhasználó engedéllyel rendelkező gazdasági ügynökök 
benyújtják a megelőző hónapra vonatkozóan az energetikai termékek 
megvásárlására és leszállítására vonatkozó összegző kimutatást.

Az Adótörvénykönyv 20620-as szakasza és a 
2009/1620-as kormányhatározat (22)-es bekez-
désének 82. pontja.

A zárjegyes termékek engedélyezett lerakatai és importőrei, valamint 
bejegyzett megrendelői a megelőző hónapra vonatkozóan benyújtják a 
zárjegyek megvásárlásának és felhasználásának, valamint visszaszolgál-
tatásának a nyilvántartását.

Az Adótörvénykönyv 20664-es szakasza és a 
2009/1620-as kormányhatározat (9)-es bekezdé-
sének 117-es pontja.

A jövedéki adóval terhelt termékek gyártására és raktározására engedé-
lyezettek benyújtják a megelőző hónapra vonatkozóan a jövedéki adóval 
terhelt termékekre vonatkozó kimutatást.

Az Adótörvénykönyv 20655-ös szakasza és a 
2004/44-es kormányhatározat 109-es pontja.

Május 25-ig

A gyógyszer-forgalmazási engedéllyel rendelkezők vagy azok törvényes 
képviselői befizetik az első évnegyedre vonatkozóan a hozzájárulási 
összeget.

A 2011/77-es kormányrendelet.

A szerzői jogdíjból, könyvvizsgálati, igazságügyi és bíróságon kívüli 
szakértői tevékenységből származó, valamint ügynöki és polgári 
szerződés alapján realizált jövedelmet kifizető jogi és magánszemélyek a 
megelőző hónapra vonatkozóan befizetik a visszatartott jövedelmi adót.

Az Adótörvénykönyv 52-es szakaszának (3)-as 
bekezdése.

Az adófizetők, jogi és magánszemélyek benyújtják az állami költségve-
téssel szembeni kötelezettségeikre vonatkozó nyilatkozatot, a 100-as 
űrlapot, elektronikus formátumban.

Az Országos Adóügynökség elnökének 
2008/101-es rendeletének 8-as melléklete.

A munkáltatói minőséggel rendelkező jogi és magánszemélyek, valamint 
a munkáltatókkal asszimilált entitások benyújtják elektronikus formá-
tumban a szociális hozzájárulásokra, a jövedelmi adóra és a biztosított 
személyek nyilvántartására vonatkozó 112-es űrlapot a megelőző 
hónapra vonatkozóan.

Az Adótörvénykönyv 29619-es szakaszának 
e.) és f.) bekezdése, valamint a 2010/1397-es 
kormányhatározat.

Azok a magánszemélyek, akik független tevékenységből, javak 
használati jogának az átruházásából, mezőgazdasági tevékenységből, 
értékpapírok tulajdonjogának az átutalásából jövedelmet realizáltak, a 
2011-es esztendőre vonatkozóan benyújtják a 200-as űrlapot.

Az Adótörvénykönyv 83-as szakasza, a 
2007/2371-es pénzügyminiszteri rendelet és az 
Országos Adóügynökség elnökének 2011/233-as 
rendelete.

Azok az adófizetők, akik szabadfoglalkozási tevékenységből, szerzői 
jogdíjból, javak használati jogának az átruházásából, osztalékból, kamat-
ból és egyéb forrásokból realizáltak külföldön jövedelmet, benyújtják a 
2011-es évre vonatkozóan a 201-es űrlapot.

Az Adótörvénykönyv 90-es szakaszának (3)-as 
bekezdése és a 2007/2371-es pénzügyminiszteri 
rendelet 7-es szakasza.
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 HIRDETÉS

pénzügyi naptár  HIRDETÉS

hargitanépe

Gazdaság

> Kelet-közép-európai kkv-csúcs Szo-
vátán. Országhatárokon átnyúló regioná-
lis hálózatokba, úgynevezett klaszterekbe 
tömörülve állhatnak könnyebben talpra a 
válság által megviselt kis- és középvállalko-
zások (kkv-k) – vonták le a következtetést a 
Szovátán tegnap lezajlott kelet-közép-euró-
pai kkv-konferencia résztvevői. Az ötödik al-
kalommal megsze rvezett szovátai regionális 
kkv-konferenciát idén a klaszterépítés gon-
dolatának szentelték. A konferencia egyik 
előadója, Nagy Ágnes egyetemi docens, a 
román nemzeti bank igazgatótanácsának 
tagja az MTI-nek elmondta: a kkv-szektor 
magához térését is segíti az, hogy a kelet-kö-

zép-európai térségben idén az uniós átlagnál 
magasabb növekedés várható, Romániában 
például legalább másfél százalék. Kifejtette: a 
kkv-k most nem a gyengélkedő Nyugat, ha-
nem a felkapaszkodó országok, Oroszország 

és az arab országok felé fordulnak, de sokkal 
jobb esélyük van az érvényesülésre, ha nem 
magányosan, hanem szakmai hálózatokba 
tömörülve keresik meg exportpiacukat.

Gulyás József, a konferenciát szervező 
KKV-Ház vezérigazgatója (képünkön) az 
MTI-nek úgy fogalmazott: Szováta a ren-
dezvénnyel egyfajta „erdélyi Davosszá” vál-
hat. Eredetileg a magyarországi és romániai 
kkv-k tőkeexport-lehetőségeit vizsgálták, 
mára azonban üzletkötésekben is hasznosu-
ló regionális kkv-csúccsá és tudásközponttá 
vált a konferencia, amelyre nemcsak a két 
szomszédos országból, hanem Szlovákiából, 
Szlovéniából, Lengyelországból és Bulgá-

riából is jelentkeztek érdeklődők, az idén 
több mint százan. „Akkor lesz majd a kkv-k 
Davosa, ha a gazdasági élet miniszterei is ide-
jönnek találkozni a kkv-szektor sikerszerep-
lőivel, közvetítőivel és civilszervezeteivel, és a 
naptáraiba előre beírják az esemény időpont-
ját” – mondta Gulyás József.

A főszervező hozzátette: noha nem sza-
bad mindent az államtól várni, és az állami 
támogatásnak az Unióban amúgy is szi-
gorú korlátai vannak, azonban szerinte az 
információhoz való hozzáférés területén és 
a klaszter-programokban való részvétel mo-
tiválásával a régió államai is segíthetik kis- és 
középvállalkozásaik fejlődését.hí
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A Pénzügyminisztérium,
AZ ORSZÁGOS 

ADÓÜGYNÖKSÉG,
a Hargita Megyei 

Közpénzügyi Vezérigazgatóság,
a Költségvetési Bevételek Begyűjtését 

Felülvigyázó Osztály
– Csíkszereda, Decemberi forradalom u. 20. sz., 

tel.: 0266–207826, fax: 207821 –
összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vo-
natkozó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. 
szakasza (2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 
2012. május 22-én 12.30-kor Gyergyószentmiklós, 
Kárpátok utca 3. sz. alatt árverés útján eladja az adós 
EXBETON INDUSTRIAL K� . (� skális lakhelye: 
Gyergyószentmiklós, Kossuth Lajos utca 242. szám,  
Hargita megye, � skális azonosítószám 6314215) tulaj-
donát képező következő ingóságokat:

 Linde villástargonca   13 100 lej;
 Fém konténer  15 300 lej.
ÖSSZESEN  52 950 lej.
Az eladási árak nem tartalmazzák az áfát.
Az árverésen való részvétel végett, annak megtar-

tása előtt legalább egy nappal a Gyergyószentmiklósi 
Közpénzügyi Hivatal titkárságára be kell nyújtani a 
következő dokumentumokat: a megvásárlási ajánla-
tot, valamint a kikiáltási ár 10%-át képező részvételi 
díj be� zetéséről szóló bizonylatot. A be� zetés esz-
közölhető a Csíkszeredai Kincstárnál megnyitott 
RO06TREZ3515067XXX002686-os folyószámlára 
(bejegyzési kód: 424 6050) vagy a Hargita Megyei 
Közpénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. Továbbá 
be kell nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy fel-
hatalmazását; a romániai jogi személyek esetében a 
kereskedelmi törzskönyvi bejegyzés (CUI) másolatát; 
a külföldi jogi személyek esetében a bejegyzési okirat 
román nyelvű fordítását; a romániai magánszemélyek 
esetében a személyazonossági igazolvány másolatát; 
a � skális hitelezők által kibocsátott azon igazolást, 
amelyből kitűnik, hogy nincs adóhátralék. Továbbá a  
kitűzött időpontban és a megnevezett helyen szemé-
lyesen jelen kell lenni. 

Az árverésen nem vehet részt az adós sem személye-
sen, sem pedig közbeiktatott személy révén. 

Nem fogadnak el ajánlatokat telefonon, telefaxon, 
távirat vagy telex révén.

Felkérik mindazokat, akik valamilyen jogot formál-
nának a szóban forgó ingóságokra, hogy arról az árve-
rést megelőzően értesítsék a végrehajtó szerveket.

A jelen okirattal szemben az érdekeltek kifogással 
élhetnek az illetékes bírósági szervnél, a közléstől vagy 
a tudomásulvételtől számított 15 napon belül, össz-
hangban az újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 
172–173-as szakaszainak előírásaival.

Megfelelően az újraközölt 2003/92-es kormány-
rendelet 9. szakasza (2) bekezdése d) betűje előírásai-
nak, amikor kényszer-végrehajtási intézkedésre kerül 
sor, nem kötelező az adó� zető meghallgatása.

Bővebb felvilágosítás 
a 0266–207826-os telefonszámon.

Az eladási hirdetést 
2012. május 7-én kifüggesztették.

Határidő Tárgy Jogalap

Május 25-ig

Azok a magánszemélyek, akik 2011-ben jövedelmet realizáltak bérből, 
benyújtják a 230-as űrlapot (az éves jövedelmi adó 2 százalékának a 
felajánlására vonatkozó nyilatkozat).

Az Adótörvénykönyv 57. szakaszának (4)-es 
bekezdése és az Országos Adóügynökség 
elnökének 2012/52-es rendelete.

Azok az adófizetők, akik a megelőző esztendőben veszteséget 
realizáltak és azok, akik jövedelmet realizáltak, de kisebb időtartamra 
vonatkozóan, mint a fiskális esztendő, továbbá azok, akik objektív 
okokból kifolyólag úgy értékelik, hogy a megelőző évhez viszonyítva 
20 százalékkal kisebb jövedelmet realizálnak, benyújtják a 2012-es 
évre vonatkozóan a 220-as űrlapot (a jövedelmi normára/a várható 
jövedelemre vonatkozó nyilatkozat).

Az Adótörvénykönyv 81-es szakaszának (3)-as 
bekezdése és a 2007/2371-es pénzügyminisz-
teri rendelet.

Az Adótörvénykönyv 71-es szakasza alapján a mezőgazdasági 
tevékenységből jövedelmet realizáló adófizetők benyújtják a folyó évre 
vonatkozóan a 221-es űrlapot (a jövedelmi normák alapján megadózott 
mezőgazdasági tevékenységekből származó jövedelmekre vonatkozó 
nyilatkozat).

Az Adótörvénykönyv 74-es szakaszának (2)-es 
bekezdése és a 2007/2371-es pénzügyminisz-
teri rendelet.

Azok a jogi személyiség nélküli társulások, amelyek a megelőző 
esztendőben veszteséget realizáltak, valamint azok, akik tevékenységi 
periódusa kisebb volt, mint a fiskális esztendő, valamint azok, amelyek 
objektív okokból kifolyólag úgy értékelik, hogy a megelőző esztendőhöz 
viszonyítva 20 százalékkal kisebb jövedelmet realizálnak, benyújtják a 
2012-es évre vonatkozóan a 223-as űrlapot.

Az Adótörvénykönyv 81-es szakaszának (3)-as 
bekezdése, és a 2007/2371-es pénzügyminisz-
teri rendelet.

Azok a magánszemélyek, akik Romániában kifejtett tevékenységükért 
külföldről részesülnek bérben, illetve Romániában akkreditált diplomá-
ciai kirendeltségeknek és konzulátusoknak az alkalmazottjai, benyújtják 
a megelőző hónapra vonatkozóan a 224-es űrlapot (magánszemély-
eknek Romániában kifejtett tevékenységéért, de külföldről folyósított 
bér jellegű jövedelmeikre vonatkozó nyilatkozat).

Az Adótörvénykönyv 60-as szakaszának (2)-es 
bekezdése és a 2007/2371-es pénzügyminisz-
teri rendelet.

Az Adótörvénykönyv 153-as szakasza értelmében áfafizetőként 
bejegyzett személyek benyújtják a megelőző hónapra vonatkozóan 
elektronikus formátumban a 300-as űrlapot (áfaelszámolás).

Az Adótörvénykönyv 1562-es szakaszának (1)-
es bekezdése és az Országos Adóügynökség 
elnökének 2011/183-as rendelete.

A 301-es űrlap (különleges áfaelszámolás) kitöltési útmutatójában 
feltüntetett személyek benyújtják a megelőző hónapra vonatkozóan 
elektronikus formátumban ezt az űrlapot.

Az Adótörvénykönyv 1563-as szakaszának (2)-
es bekezdése és az Országos Adóügynökség 
elnökének 2011/30-as rendelete.

Az Adótörvénykönyv 153-as vagy 1531-es szakasza értelmében 
áfafizetőként bejegyzett személyek benyújtják a megelőző hónapra 
vonatkozóan a 390 VIES űrlapot (az európai közösségen belüli javak 
szállítására vagy megvásárlására és szolgáltatásokra vonatkozó 
összegző nyilatkozat).

Az Adótörvénykönyv 1564-es szakasza és az 
Országos Adóügynökség elnökének 2010/76-os 
rendelete.

A Romániában áfafizetőként bejegyzett személyek benyújtják a 
megelőző hónapra vonatkozóan elektronikus formátumban a 394-es 
űrlapot (a Romániában áfafizetőként bejegyzett személyeknek, illetve 
személyektől Románia területén történő áruértékesítésre, szolgáltatá-
sokra és javak vásárlására vonatkozó tájékoztató nyilatkozat.

Az Országos Adóügynökség elnökének 
2011/3596-os rendelete.

Május 29-ig A kereskedelmi társaságok, kutatóintézetek benyújtják a 2011-es 
esztendei pénzügyi jelentést.

A 2011/82-es törvény 36-os szakasza és a 
2012/52-es pénzügyminiszteri rendelet.
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IfjúságI országos elődöntők

Döntőbe jutottak az ifi III-asok
A székelyudvarhelyi Isk-kC ifjú-
sági fiú-kézilabdacsapatai közül 
elsőként a kuti lászló és stefán 
András által irányított ifi III-as gár-
da jutott be az országos döntőbe. 
Az ifi I-es gárda viszont gólarány-
nyal elbukta a döntőbe jutást.

Öt csapat részvételével Szé
kely udvarhely adott ott
hont a fiúkézilabda ifi 

IIIas korosztály országos elődöntő 
tornájának. A Kuti László és Stefán 
András által irányított Szé kely
udvarhelyi ISKKC a csoportküz
delmeket százszázalékos teljesít
ménnyel vette, majd az elődöntő 
szervezését is megkapta. Az ISK
KC mellett az elődöntő tornán az 
udvarhelyi csapat ellenfelei a CS 
Tescani, a CSS Cernavoda, a CS 
Călăraşi és a CSS Piatra Neamţ vol
tak. Az udvarhelyiek az elődöntőt 
is, akárcsak a csoportküzdelmeket, 
maximális pontszámmal hozták. 
Minden ellenfelüket legyőzték, és 
bejutottak az országos döntőbe, 
amelyen nyolc csapat fog részt ven
ni. A döntő szervezését a klub meg
pályázza.

Ifjúsági 3-as elődöntő torna: 
1. forduló: Székelyudvarhelyi ISK
KC – CS Tescani 31–19 (17–11) 
/Csog 8, Csáki 7, Fekete 5, Karda, 
Jakab 44, Simó 2, Balázs 1/; 2. for-
duló: ISKKC – CSS Cernavoda 
42–18 (23–7) /Fekete 10, Csog 8, 
Karda 5, Simó 4, Csáki, György, Mi
hály 33, Jakab, Kandó, Balázs 22/; 
3. forduló: ISKKC – CS Călăraşi 
33–23 (18–15) /Fekete 10, Csáki 
8, Csog 7, Jakab 5, Karda 2, Kandó 
1/; 4. forduló: ISKKC – CSS Piatra 

Neamţ 25–22 (17–7) /Csáki, Feke
te 88, Csog 5, Karda 3, Jakab 1/.

gólarány döntött
Topoloveniben rendezték meg 

az ifi Ies fiúkézilabda országos 
bajnokság elődöntőjének 2. sza
kaszát. A Sipos Lóránt dirigálta 
Székelyudvarhelyi ISKKC azonban 
rosszabb gólarányának köszönhető
en nem jutott tovább a következő 
körbe. Az első fordulóban a Ko
lozsvári Ut még megverték, ám a 
következő két fordulóban vereséget 
szenvedtek.

Ifjúsági 1-es elődöntő torna, 2. 
szakasz: 1. forduló: Székelyudvarhelyi 
ISKKC – Kolozsvári U 34–31 
(14–16) /Károly 9, Kopacz 8, Szász 
6, Elseg, Venczel 44, Bajkó 3/; 2. 
forduló: 1 Mai Ploieşti – ISKKC 
41–29 (16–13) /Szász 10, Károly 7, 
Bajkó 6, Puskás, Kopacz 22, Nagy, 
Venczel 11/; 3. forduló: Konstancai 
ISK – ISKKC 38–33 (15–16)  

/Kopacz 18, Szász 5, Károly 4, Elseg 
3, Kónya, Bajkó, Puskás 11/.

előnyben a fradi,
hátrányban a zilah
A Ferencváros vasárnap 31–30

ra legyőzte a dán Viborg csapatát a 
női kézilabda KEKdöntő Dabason 
rendezett első felvonásán, így egygó
los előnyt szerzett a vasárnapi vissza
vágóra. A magyar együttes története 
ötödik KEKfináléjában 1978 és 
2011 után harmadszor nyerheti meg 
a sorozatot, amennyiben a dániai 
meccsen sikerül megőriznie mini
mális előnyét. Az EHFkupa döntő
jében a Zilahi HC Oroszországban 
vendégszerepelt a Lada Togliati ott
honában. A zilahi lányok hatgólos 
vereséget szenvedtek. A visszavágót 
szombaton rendezik.

KEK-döntő, 1. mérkőzés: Fe
rencváros – Viborg 31–30; EHF-
kupa-döntő, 1. mérkőzés: Lada 
Togliati – Zilahi HC 30–24.

> Műkorcsolya. A csíkszeredai mű
korcsolyázók Bukarestből több jó ered
ménnyel tértek haza az országos ifjúsági és 
gyerek korosztályos bajnokságról. Eredmé-
nyek: Novis B korosztály: 2. Kenéz Zselyke, 
3. Catana Ana, 4. Forró Dániel, 5. Bajkó 
József; Novis A korosztály: 4. Bakcsi Anita; 
Kadet korosztály: 2. Ureche Andrea, 3. Ra
vasz Balázs, 11. Stoica Cristina; gyerek kor
osztály: 11. Hajdú Boglárka. Edző: Bogyó 
Löffler Mária.

> Birkózás. Nem sikerült a kvótaszer
zés a székelyudvarhelyi László Szabolcsnak 
a Helsinkiben megrendezett birkózó olim

piai selejtezőn. Szabolcs az első körben az 
osztrák Crepaz Phillipet még legyőzte, ám a 
következő körben az indiai Yadav Narsingh 
Panchamon nem tudta „túlverekedni” ma
gát. Az indiai végül meg is nyerte a 74 kilo
grammosok selejtezőversenyét, így az udvar
helyi sportoló rekvalifikációs meccset játsz
hatott. Itt az első mérkőzésen a Bundesligából 
számára ismerős Andriy Shyykan túljutott, 
és a 3. helyért küzdhetett a török Demircin 
Batuhannal. Szabolcs azonban már nem 
tudta a harmadik helyet megszerezni, végül 
az ötödik helyen zárt. Az ötödik hely viszont 
nem volt elég ahhoz, hogy kvótát szerezzen, 
ugyanis azt csak az első két helyezett kapta 

meg. Amint azt pénteki lapszámunkban ír
tuk, Szabolcs eredetileg a 66 kgosok között 
kellett volna induljon, ám a román szakszö
vetség a 74 kgosok között indította végül.

> Magyar labdarúgás. Három fordu
lóval a vége előtt nyolcpontosra nőtt a lista
vezető Debrecen előnye a labdarúgó OTP 
Bank Ligában. A veretlen debreceniek 
2–1re győztek vasárnap Győrben, így már 
a következő fordulóban megszerezhetik az 
aranyérmet. A Győr vereségével visszacsú
szott a harmadik helyre, a címvédő Video
ton kecskeméti sikerével feljött a második
ra. Eredmények: Honvéd – Kaposvár 0–0, 

Győr – Debrecen 1–2, Kecskemét – Video
ton 0–2, Haladás – Paks 5–0, Vasas – Siófok 
1–0, ZTE – Újpest 1–1, Ferencváros – Pápa 
0–2, Pécs – Diósgyőr 1–2. Az élmezőny: 1. 
Debrecen 65 pont, 2. Videoton 57, 3. Győr 
57, 4. Honvéd 43.

> Román labdarúgás. A 30. forduló 
eredményei: Brassó – Szeben 3–0, Kolozs
vári U – Sportul 1–1, Dinamo – Kolozsvári 
CFR 0–1, Ceahlăul – Mioveni 2–0, Galac 
– Pandurii 2–1, Petrolul – Astra 3–1, Ra
pid – Vásárhely 1–1. A Chiajna – Steaua és 
a Vaslui – Medgyes mérkőzések tegnap este 
lapzárta után értek véget.hí
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m

Remekelt az ISK-KC ifi III-as csapata. A döntőben is bizonyíthatnak Fotó: sZkC.ro

hargitanépe

Körzeti bajnokságok

Hét végén az Udvarhely kör
zeti labdarúgóbajnokság 
19. játéknapjának mér

kőzéseit rendezték. A Csík körzeti 
bajnokság V. ligájában a 13., míg a 
VI. ligában a 14. forduló mérkőzé
seivel folytatódtak a küzdelmek.

Udvarhely körzeti
A csoport: Székelyudvarhelyi 

Sporting – Szentábrahám 6–4, 
Farcád – Szentlélek 3–0, Fiatfalva 
– Malomfalva 3–0, Betfalva – 
Nagygalambfalva 1–5, Lövéte – 
Korond 1–0. A Zetelaka – Szent
egyháza mérkőzés 3–1es hazai 
vezetésnél, a 42. percben félbesza
kadt, a vendégek kilenc játékossal 
álltak fel, hárman lesérültek, így 
a szabályok szerint véget vetet
tek a meccsnek. A Farkaslaka – 
Homoródszentmárton találkozót 
pedig elhalasztották.
  1. Farcád 19 14 3 2 43–14 45
  2. Sporting 19 14 1 4 83–42 43
  3. Nagygalambf. 19 11 5 3 51–32 38
  4. Szentábrahám 19 11 2 6 53–34 35
  5. Betfalva 19 11 2 6 46–35 35
  6. Farkaslaka 18 9 2 7 39–33 29
  7. Lövéte 19 7 3 9 37–45 24
  8. Szentmárton 18 6 4 8 35–44 22
  9. Korond 19 6 3 10 36–39 21
10. Szentlélek 19 5 5 9 35–55 20
11. Malomfalva 19 5 3 11 37–50 18
12. Zetelaka 18 5 3 10 28–48 18
13. Fiatfalva 19 4 4 11 45–52 16
14. Szentegyháza 18 2 2 14 21–66 8

B csoport: Agyagfalva – Bögöz 
2–1, Székelyszentmihály – Gagy 
3–0, Kányád – Alsóboldogfalva 1–1, 
Kobátfalva – Kápolnásfalu 2–1, 
Korondi Ifjúság – Zetelaka II 4–1, 
Nagygalambfalva II – Csekefalva 
5–0. Szentpál szabadnapos volt.

  1. Szentmihály 18 11 3 4 47–31 36
  2. Agyagfalva 17 11 2 4 39–24 35
  3. Ifjúság 17 10 3 4 37–20 33
  4. Gagy 18 10 1 7 43–30 31
  5. Kobátfalva 18 10 1 7 44–34 31
  6. Bögöz 18 8 5 5 49–25 29
  7. Zetelaka II 18 9 2 7 34–31 29
  8. Kányád 18 7 3 8 31–41 24
  9. Kápolnás 17 7 1 9 32–32 22
10. Alsóboldogf. 17 5 4 8 25–32 19
11. Csekefalva 18 6 1 11 30–48 19
12. Nagygalambf. II 17 3 2 12 24–42 11
13. Szentpál 17 3 0 14 21–66 9

C csoport: Oklánd – Orosz
hegy 3–1, Felsőboldogfalva – 
Rugonfalva 6–0, Ho mo ród szent
márton II – Farcád II 0–4, Bogár
falva – Ócfalva 1–0, Ma lom fal va 
II – Siménfalva 1–1, Hod gya – 
Máréfalva 0–3. Homoród szent pé
ter szabadnapos volt.

  1. Siménfalva 18 11 4 3 44–23 37
  2. Oklánd 18 11 4 3 41–20 37
  3. Bogárfalva 18 11 3 4 37–27 36
  4. Farcád II 18 11 2 5 40–22 35
  5. Hodgya 17 8 5 4 38–25 29
  6. Felsőboldogf. 17 8 3 6 37–30 27
  7. Malomfalva II 17 8 2 7 32–23 26
  8. Szentpéter 17 7 2 8 34–41 23
  9. Máréfalva 18 7 1 10 27–40 22
10. Oroszhegy 17 6 1 10 43–41 19
11. Ócfalva 17 4 3 10 26–40 15
12. Rugonfalva 18 3 2 13 30–54 11
13. Szentmárton II 18 2 2 14 14–57 8

Csík körzeti
V. liga, 13. forduló: Szentmár

ton – Tusnád 4–1 /Bartha Lász
ló (13.), Fazakas Tihamér (15.), 
György Zsolt (53.), Tamás Levente 
(79.), illetve Colceriu Sorin (82.)/; 
Madéfalva – Szépvíz 5–1 /Mihály 
Attila (21.), Szabó József (41., 45., 
71.), Molnár István (43.), illetve 
Pályi Sándor (35.)/; Karcfalva – 
Tusnádfürdő 5–0 /Biró Lehel (9., 
51.), Vízi Alfonz (65.), Munteanu 
Andrei (75.), Márk Levente (90.)/; 
Vasláb – Csíkszentgyörgy 4–0  
/Colceriu Emil (14.), Mircea Dănuţ 
(30. – büntetőből), Böjte István 
(80.), Baricz Imre (84.)/; Kozmás – 
Szentsimon 3–3 /Pál Vince (18.), 
Máté László (26.), Ábrahám Csa
ba (37.), illetve Sándor László (59., 
70.), Albert Levente (62.)/.
  1. Tusnádfürdő 13 11 0 2 44–19 33
  2. Karcfalva 13 9 0 4 29–18 27
  3. Piliske 13 6 4 3 29–21 22
  4. Szentsimon 13 6 3 4 35–30 21
  5. Madéfalva 13 6 2 5 32–22 20
  6. Fiság 13 5 0 8 23–38 15
  7. Szépvíz 13 4 2 7 22–31 14
  8. Szentmárton 13 4 0 9 22–33 12
  9. Kozmás 13 3 3 7 23–37 12
10. Vasláb 13 3 2 8 30–40 11

VI. liga, 14. forduló: Szentlélek 
– Domokos 9–1 /Sibisteanu Dănuţ 
(11., 58., 61.), Basa Szilárd (24.), 
Nyáguly László (38.), Sibisteanu 
Adrian (61., 73.), Petcu Claudiu (81.), 
Szabó Tibor (89.), illetve Gábor At
tila (7.)/; Borzsova – Szentimre 3–1  
/Onodi Attila (27., 74.), Szatmáry 
Domokos (55.), illetve Balló Ervin 
(80.)/; Szárhegy – Csicsó II. 3–0 
(előre bejelentett meg nem jelenés). 
Pótolták a 13. fordulóból elhalasztott 
mérkőzést: Szentlélek – Szentimre 
6–0 /Szondy Zoltán (36.), Nagy 
Csaba (41.), Sibisteanu Dănuţ (59., 
83.), Sibisteanu Adrian (67., 87.)/. A 
Domokos – Szárhegy találkozót má
jus 17én pótolják.
1. Szentlélek 14 8 3 3 65–34 30
2. Csicsó II. 14 9 2 3 50–26 29
3. Szárhegy 13 8 0 5 34–23 21
4. Borzsova 14 5 3 6 30–34 18
5. Domokos 13 4 1 8 20–44 13
6. Szentimre 14 2 1 11 11–49 7

Két bronzérem a Románia-kupán

Két bronzérmet szereztek 
a Csíkszeredai Sportklub 
felnőtt dzsúdókái a hét

végén Csík szeredában megrende
zett Romániakupán. Szombaton 
Gerczuj Adél 78 kilogrammban, 
míg vasárnap földharcban a 81 kg
ok között Papp Róbert Flórián ért 
el harmadik helyet.

A Csíkszeredai Sportklub ver
senyzői szombaton az egyéni verse
nyen öt bronzcsatán álltak tatamira, 
sajnos abból négyet elveszítettek. A 

csíkszeredai Kolumbán Sándor, aki a 
Nagyváradi Libertyt erősíti súlycso
portjában (73 kg) ezüstérmet szer
zett. A verseny után Sinka Szabolcs 
és Ábrahám Előd Lajos hivatalosan 
is bejelentették visszavonulásukat az 
aktív versenyzéstől.

A Csíkszeredai Sportklub ezúton 
mond köszönetet a támogatóknak: 
Csíkszereda Polgármesteri Hivatala, 
Metrolex Kft., Interflon Romania 
Kft., MTabac Kft., Hardrum Kft., 
Csíki Sportegylet, Crown Cool 

Termotechnika Crown Cool Kft., 
Garlando Romania.

eredmények
Egyéni, lányok: 78 kg: 3. Gerczuj 

Adél, 5. Kuti Izabella; férfiak: 73 kg: 
5. Papp Róbert Flórian; 81 kg: 5. 
Farkas Zoltán; 90 kg: 7. Albu Lehel; 
+100 kg: 5. Szőcs László.

Ne Waza: 81 kg: 3. Papp Róbert 
Flórián, 5. Czifra Attila.

Edzők: Sinka Szabolcs és Albu 
Botond.



lakás
ELADÓ családi ház Csicsóban, a 

főút mellett, a központban. Telefon: 
0752–197478, 0744–379013. (21752)

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

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

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

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

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

ELADÓ Csíkszeredában, a Pacsirta 
sétányon 2 szobás, II. emeleti lakrész 
(saját hőközpont, szalagparketta). Ára: 
110 000 lej. Telefon: 0743–644740, 
0746–033007.

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

telek
ELADÓ 6,5 áras, építkezésre alkal-

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

ELADÓ 5 vagy 10 ár beltelek a 
zsögödfürdői strand mögött. Irányár: 
1000 euró/ár. Telefon: 0745–652970. 
(21847)

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

jármű
ELADÓ 2001-es 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 2001-es 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. 
Irányár: 3350 euró + 260 euró illeték. 
Telefon: 0727–654803. 

ELADÓ 2001-es 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. 
Irányár: 3400 euró + 260 euró illeték. 
Telefon: 0724–175640.

ELADÓ 1994-es évjáratú Volks-
wagen Vento, 2003-as évjáratú, dí-
zel, öt személy + teher Dacia, egy 
Claas Europa kombájn, egy 3200-as 
ladewagen. Telefon: 0742–117158. 
(21850)

ELADÓ 2001-es évjáratú, kombi 
Opel Astra 2.0, 16 V DTL, beíratva, 
láncos vezérlésű dízelmotorral, sok 
extrával, klímával, elektromos ablakok 
és tükrök, négy légzsák, multivolán, 
központi zár kulcsról, ABS, szervo, 
MP3-as lejátszó, négy téli gumival, 
rozsdamentes gyári állapotban, szép, 
megkímélt belsővel, olaj- és szűrő-
cserével, kitűnő állapotban. Ára: 3600 
euró, csere is érdekel. Telefon: 0755–
889507, 0730–206538, 0266–334188 
(Tusnád). (21853)

ELADÓ 2001-es évjáratú Volkswa-
gen Golf 1.4-es motorral, Euro 4-es, 
sok extrával, karc- és rozsdamentes 
állapotban, eredeti festéssel és kilo-
méterben. Irányár: 3300 euró. Telefon: 
0724–175640.

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

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

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

ELADÓK két- és négyütemű robo-
gók olcsón. Telefon: 0749–793827. 
(21844)

vegyes

A csíkszeredai Tír na nÓg 
írtánccsoport köszönetét fejezi ki 
Csíkszereda Polgármesteri Hivatalá-
nak a támogatásért.

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

ELADÓ 800 literes bojler köz-
ponti fűtéshez, négy VW Transporter 
acélfelni, két BMW lemezfelni új 
Nokian gumikkal m+s, négy 225/70 
R15-ös gumi szekérre. Telefon: 0742–
117158. (21850)

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

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

ELADÓ 135 lóerős Fiat F130-as 
traktor, háromhengeres Ford 3000-es 
és Deutz traktor, valamint vetőgép, 
silózó, répavető, szénaforgató, mű-
trágyaszóró, hármas eke, hatméteres 
kultivátor. Telefon: 0764–471343.

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

tanfolyam
Könyvelési tanfolyam indul Csík-

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

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

állás

A dinamikusan fejlődő csíksze-
redai Gutenberg Nyomda tördelő-
szerkesztő és grafikus feladatkörök 
betöltésére keres munkatársakat. 
A szakmai tapasztalat előnyt je-
lent. Kérjük, fényképes önéletraj-
zát a fizetési igény megjelölésével 
küldje el az office@gutenberg-art.
ro címre.

A csíkmadarasi Garden Project 
Kft. ALKALMAZ kertészeti tapasz-
talatokkal rendelkező munkást, va-
lamint térkövezésben (piskótázás) 
jártas kőművest, segédmunkást. 
Külföldi tapasztalat, valamint felcsíki 
lakhely előnyt jelent. Jelentkezni 
önéletrajzzal hétköznap csak reggel 
6–7 óra között a cég székhelyén, 
Madaras 265. szám alatt, a vasútál-
lomás mellett.

Építkezési cég ALKALMAZ ács, 
kőműves szakembereket, valamint 
egy segédet. Telefon: 0751–164745. 
(21852)

Ácsot és segédmunkást KERE-
SEK. Telefon: 0751–585949.

ALKALMAZUNK a szebeni strand-
ra szakácsot, segédszakácsot, pizza- 
és kürtőskalácssütőt. Szállás, étel biz-
tosítva, jó kereseti lehetőség. Telefon: 
0749–314901.

szolgáltatás
Takarítást vállalok. Telefon: 0746–

107408.

Számítógépek, laptopok javítását 
VÁLLALOM Székelyudvarhelyen és a 
környező falvakban. Telefon: 0761–
286513. Hétvégén is hívható!

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)

János Jenő autóvezető-oktató 
(instructor) VÁRJA DIÁKJAIT. Telefon: 
0721–710866.

részvétnyilvánítás

Őszinte részvétünket fejezzük ki

dr. VAS ETELKÁNAK

férje elvesztése miatt érzett fájdal-
mában. Osztálytársai.

köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszö-
netet mindazoknak, akik drága ha-
lottunkat,

PÉTER ERZSÉBETET
szül. Molnár

nyug. tanítónő

utolsó útjára elkísérték, sírjára ko-
szorút, virágot helyeztek, a nehéz 
percekben segítő kezet nyújtottak 
és mély fájdalmunkban osztoztak. 
A gyászoló család – Csíksomlyó. 
(21851)

megemlékezés

Minden évben eljön az a nap,
amely számunkra fájó emlék marad.

Fájó szívvel emlékezünk drága jó 
szüleink, a csíkszépvízi

MIKLÓS KÁROLY
halálának 35., 

a csíkszentdomokosi születésű
FÁBIÁN ROZÁLIA

halálának első évfordulóján. Emlé-
ketek legyen áldott, nyugalmatok 
csendes! Szeretteik – Csíkszereda. 
(21846)

Fájdalommal és szomorú szívvel 
emlékezünk 2012. március 20-ra,

TÉGLÁS SÁNDOR

halálának 6. hetén. A megemlékező 
szentmise május 10-én, csütörtökön 
19 órakor lesz a Millenniumi-temp-
lomban. Gyászoló szerettei. (21843)

elhalálozás

Hirdetések


Jézus Szíve, hiszek benned, 
hiszem, hogy szeretsz. Hogy az 
égi szép hazádba bizton elve-
zetsz. Jézus Szíve, bízom ben-
ned rendületlenül, „Jól tudom, 
ki benned bízik, meg nem szé-
gyenül”.

Isten szent akaratán meg-
nyugodva tudatjuk, hogy

főtisztelendő
KOSZA VILMOS

c. kanonok, c. főesperes, 
nyugdíjas plébános, 

2012. május 5-én, életének 84., 
papságának 55. évében, hosz-
szas szenvedés után visszaadta 
lelkét Teremtőjének. Papi szolgá-
latát Gyergyóremetén (6 év), Szé-
kelykálon (3 év), Ká szon új fa lu ban 
(16 év), Csík szent do mo koson (6 
év) és Csík szent már ton ban (16 év) 
végezte. A Szent szívhez való hűsé-
ge és hivatástudata élteti bennünk 
a reményt, hogy a feltámadásban 
a boldogok között kap helyet. Te-
metése ma 11 órakor lesz a csík-
szent tamási templom kerítésében. 
Paptestvérei és rokonai. 

Szívünk mély fájdalmával 
tudatjuk mindazokkal, akik is-
merték és tisztelték, hogy

ÁBRAHÁM ÁBEL

szerető szíve életének 45. évé-
ben türelemmel viselt betegség 
után 2012. május 6-án hajnali 4 
órakor megszűnt dobogni. Drága 
halottunk temetése május 8-án 11 
órakor lesz a nagytusnádi családi 
háztól a helyi temetőbe. Nyugod-
jon békében! A gyászoló család.

2012. május 8., kedd  | 13. oldal 

KIADÓK irodahelyiségek 
az INSTHAR Rt. székhelyén, 

Márton Áron út 21. szám, 
első és második emeletén  

20–25 m2 felülettel, 
valamint üzletnek, fodrászműhelynek, 

rendelőnek megfelelő  
75 m2-es helyiség, 

az épület földszintjén.

Érdeklődni a 0744–625736, 
0266–370785-ös telefonszámokon, 

valamint a cég székhelyén lehet.

hargitanépe

RVA MUREŞ INSOLVENCY SPECIALIST S.P.R.L.
– Marosvásárhely, G-ral Gh. Avrămescu utca 4. szám –

a Csíkszereda, Majláth Gusztáv Károly tér 6. szám alatti székhelyű csődbe 
ment HROUTE SERV Kft. jogi felszámolói minőségében folytatja az adós 
vagyonállományába tartozó ingó javak értékesítését nyilvános árverés révén. 

Az eladásra kerülő javak: két darab Dacia D 1.9-es személygépkocsi – 
3841,25 lej/db; Honda vízszivattyú – 244,75 lej; MS25-ös szóróberendezés 
– 474,75 lej; Solo 471 KAT típusú fújtató – 225,5 lej; kaszálógép – 36,75 
lej; kaszálógép – 110,25 lej; leltári tárgyak (hat darab fogas – 2 lej/db; három 
darab poros tűzoltókészülék – 9,5 lej; két íróasztal – 17 lej/db; szekrény – 37,5 
lej; irodai kisszekrény – 12,5 lej). 

Az árverésre 2012. május 11-én 13 órától kezdődően kerül sor a Tricohar 
MC Rt. székhelyén, Csíkszereda, Szentlélek u. 66. szám, és hetente megismét-
lődik ugyanazon az órában pénteki napokon, amíg sor kerül a javak értékesí-
tésére. 

Az árverésen azon jogi vagy magánszemélyek vehetnek részt, akik befizetik 
a jogi felszámolónak az árverés időpontja előtt legalább 24 órával a kikiáltási ár 
10%-át képező részvételi garanciát, a részvételi illetéket. 

Bővebb felvilágosítás 
a 0265–269700-as és a 0745–146096-os telefonszámokon.

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.

A General Mir Consult S.P.R.L.
a Székelyudvarhely, Sport u. 3. szám alatti székhelyű DOMUS-EXE 
Kft. jogi felszámolói minőségében 2012. május 15-én 11 órakor 
megszervezi az adós ingó javainak egyenként történő nyílt kikiáltá-
sos árverését. Az árverésre a felszámoló csíkszeredai munkapontjá-
nál kerül sor, Testvériség sgt. 8 szám, B lépcsőház, 2-es lakrész. 

Az ingatlan javak kikiáltási ára 101 160 lej, amely a felértéke-
lési ár 60%-a:
 2001-es évjáratú Ford Mondeo 2.01 személygépkocsi – 7800 lej;
 famegmunkálási gépi berendezések: CNC Reichenbacher szer-
számgép (10 080 lej); DELL Inspiron (600 lej); ipari porszívó (1740 
lej); kazán + ventilátor (5100 lej); porszívó (900 lej); csiszológép 
(1440 lej); félautomata eszterga (1500 lej); kartondobozgyártó 
berendezés (20 880 lej); szalagfűrész (900 lej); pneumatikus prés 
(2760 lej); kalibrálógép (2580 lej); körfűrész (2100 lej); motoros 
kompresszor (2940 lej); csiszológép (1500 lej); félautomata csoma-
gológép (1200 lej); négylapos gyalugép (12 000 lej); inga (2400 lej); 
marógép (4080 lej); csiszológép (4500 lej); szalagcsiszológép (1200 
lej); marógép (3540 lej); MUT univerzális gép (4020 lej); Machita 
gyalu (600 lej); fűtőkazán (960 lej); szalagos csiszológép (900 lej); 
porszívó légelszívó csövezettel (2940 lej).

Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek az árve-
rés megkezdése előtt legalább egy órával be kell fizetniük az Alpha 
Bank csíkszeredai fiókjában megnyitott különleges folyószámlára – 
RO84 BUCU 2041 2119 5708 5RON – a kikiáltási ár 10 százalé-
kát kitevő részvételi garanciát és az 50 lejes részvételi illetéket. 

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló 
csíkszeredai munkapontjánál 

vagy a 0266–310940 és a 0744–362148-as telefonszámokon.
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hirdetések

BulgáriáBan versenyeztek a tCt kerekesei

Lovassy a dobogón végzett

Az elmúlt hét végén Bulgá-
riában álltak rajthoz a csík-
szeredai Tusnad Cycling 

Team (TCT) kerékpárosai, akik 
négy nap alatt négy versenyen 
vettek részt. A bolgár versenyeken 
83 sportoló indult, a csíki csa-
patot Braico Alexander, Cioban 
Sergiu, Csicsáky Tamás, Gerganov 
Balev Evgeni, Lovassy Krisztián és 
Ternovsek Marcel alkotta, a román 
válogatott tagjaként szerepelt Láz-
ár Nándor és Sebestyén Szabolcs.

Csütörtökön Dobrich utcáin 
tartották a Criterium-Cup Dimi-
tar Kolev elnevezésű kritérium-
versenyt, melyen az öt kilométeres 
pályát tizenkétszer teljesítették a 
kerékpárosok. A TCT csapatá-

ból Lovassy Krisztián a negyedik, 
Gerganov Balev Evgeni pedig a 
hatodik helyen zárt. Pénteken az 
UCI naptárában 1.2-es szorzóval 
szereplő Grand Prix Dobrich I. 
versenyt rendezték, mely során 170 
kilométert teljesített a mezőny. A 
csíki csapatból Cioban Sergiu a 
4., Lovassy a 10., Gerganov a 17., 
Braico Alexander a 19. helyen 
zárt. Szombaton Criterium Cup 
Izida néven újabb 60 kilométeres 
kritériumversenyen indultak a csí-
ki sportolók, amelyen Lovassy a 
hatodik lett. Vasárnap került sor a 
Grand Prix Dobrich II versenyre, 
amelyen 195,5 kilométert teljesí-
tett a mezőny. A Tusnad Cycling 
Team csapatából Lovassy a harma-

dik, Braico a 13., Gerganov a 16., 
Csicsáky Tamás a 19., Ternovsek 
Marcel pedig a 22. helyen zárt, 
Sergiu Cioban pedig feladta a vi-
adalt.

Török Attila, a TCT csapat-
menedzsere elégedett az elért 
eredményekkel. „Remekül teljesí-
tettek a fiúk mind a négy verseny 
alatt, jó eredményeket értünk el. 
Sportolóink végig jól dolgoztak 
és betartották a verseny előtt meg-
beszélt taktikát” – mondta Tö-
rök. A TCT kerékpárosai mától 
szombatig egy, az UCI-naptárban 
2.2-es szorzóval szereplő lengyel 
versenyen vesznek részt, a csapat 
másik fele pedig a hétvégi Régen-
kupán indul.

Lovassy (magyar bajnoki mezben) a harmadik helyen végzett az utolsó dobrichi versenyen

Sporthírek röviden
Gyorsulási verseny. Autós gyor-

sulási versenyt szervezett vasárnap 
Sepsiszentgyörgyön az Auto Crono 
Sportklub, amelyen több Hargita 
megyei pilóta is jó helyezést ért el. 
Az S4 kategóriában (2501–3500 
cm3) a csíkszeredai Miklós Botond 
(BMW 325T) a második helyen 
végzett, az S5 (3500 cm3 fölött) 
géposztályban a szintén csíkszere-
dai Paranici Nelu (BMW 325) az 
első helyen zárt. Az S6 AWD (2500 
cm3 alatti) géposztályban Haţegan 
Nicu (Audi S3) az első, Péter Lo-
ránd (Subaru Impreza, mindketten 
Csíkszereda) a második helyen zárt, 
míg az S9 Diesel (2000 cm3 fölött) 
kategóriában a székelyudvarhelyi 
Miklós Attila (BMW X5) nyerte 
az első helyet.

Hegyiverseny. Vasárnap a Szent 
Anna-tóhoz vezető 113A megyei 
úton tartják az autós 2012-es Regio-
nális Hegyi Bajnokság első futamát. 
A viadalra nevezni csütörtökön 20 
óráig lehet FRAS-versenyzői en-
gedéllyel rendelkező vagy licenc 
nélküli pilótáknak egyaránt. Érdek-
lődni a 0740–944841 és a 0728–
317443 telefonszámokon lehet. A 
3,5 kilométer hosszúságú pályán 11 
órakor kezdődik a verseny.

Kart. Bukarestben tartották va-
sárnap a Román Autósport-szövet-
ség (FRAS) által szervezett országos 
kartbajnokság első futamát, melyen 
nyolc kategóriában összesen 59 ver-
senyző állt rajthoz. A csíkszeredai 
Ungur Cristian Top Kart versenygé-
pével a Mini kategóriában az ötödik 
helyen zárt.

WTCC. A Hungaroringen tar-
tották vasárnap a túraautó világ-
bajnokság ötödik fordulóját. Az 
első futamon a dobogós helyeket 
Chevrolet-pilóták foglalták el: 

Yvan Müller az első, Robert Huff 
a második, míg Alain Menu a har-
madik lett. Michelisz Norbert a 7., 
Wéber Gábor (mindketten BMW 
320 TC) a 10. helyen zárt. A má-
sodik futamon hazai siker szüle-
tett: Michelisz az ötödik helyről 
indulva már az első kanyarban az 
élre állt, vezető helyét pedig a le-
intésig megőrizte. Mögötte Menu 
és Mehdi Benani (BMW 320 TC) 
ért célba, Wéber a 17. lett.

Motorsport. Estorilban ren-
dezték az idei gyorsaságimotoros-
világbajnokság harmadik futamát, 
a Portugál Nagydíjat. A dobogósok: 
MotoGP: 1. Casey Stoner (Hon-
da), 2. Jorge Lorenzo (Yamaha), 3. 
Daniel Pedrosa (Honda). A vb. állá-
sa: 1. Stoner  66 pont, 2. Lorenzo 65 
p., 3. Pedrosa 52 p. Moto2: 1. Marc 
Márquez (Suter), 2. Pol Espargaró 
(Kalex), 3. Thomas Lüthi (Suter). 
A vb-élcsoport: 1. Márquez 70 p., 
2. Espargaró 61 p., 3. Lüthi 43 p. 
Moto3: 1. Sandro Cortese (KTM), 
2. Maverick Vinales (FTR Honda), 
3. Luis Salom (Kalex KTM). Az ál-
lás: 1. Cortese 57 p., 2. Vinales 55 
p., 3. Salom 49 p.

Jégkorong. A Top Divíziós vi-
lágbajnokság eredményei és a mai 
műsor: Helsinki-csoport: Svájc – 
Fehéroroszország 3–2, Franciaország 
– Kanada 2–7. Az USA – Szlovákia 
találkozó lapzárta után ért véget.  
A mai műsor: Fehéroroszország – 
Kazahsztán (16.15), Finnország 
– Svájc (20.15). Stockholm-csoport: 
Németország – Lettország 2–3, 
Csehország – Norvégia 4–3 (szétlö-
véssel). A Dánia – Svédország talál-
kozó lapzárta után ért véget. A mai 
műsor: Lettország – Olaszország 
(17.15), Oroszország – Németor-
szág (21.15, Sport 1).



Napról napra
SZABADIDŐ

ma

Kedd
Az év 129. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 237. Napnyugta ma 20.28-kor, 
napkelte holnap 5.47-kor. 

Isten éltesse 
Mihály és Annamária nevű olvasóinkat, 

valamint mindazokat, akik ma ünneplik szü-
letésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A héber eredetű Mihály jelentése: az Is-

tenhez hasonló. Az Annamária a héber eredetű 
Anna és a héber–görög–latin Mária nevek ösz-
szekapcsolásából jött lére. 

Május 8-án történt 
1654. Otto von Guericke német termé-

szettudós Regensburgban bemutatott kísérle-
tével bebizonyította a légüres tér létezését. 

Május 8-án született 
1823. Székely Imre zongoraművész
1884. Harry S. Truman, az Egyesült Álla-

mok 33. elnöke 

Május 8-án halt meg 
1873. John Stuart Mill angol idealista (po-

zitivista) � lozófus, közgazdász 
1903. Paul Gauguin francia festő 
1908. Ludovic Halévy francia író 

Helytörténeti 
évfordulók

• Negyvenöt éve, 1967. május 8-án hunyt 
el Kászonjakabfalván Gábor János Anasztáz, 
OFM plébános. Középiskolai tanulmányait 
Csíkszeredában végezte. 

• Százhetven éve, 1842. május 8-án szü-
letett Petőfalván Héya Mihály orvos, szakíró. 
Csíksomlyón is tanult.

• Negyvenöt éve, 1967. május 8-án hunyt el 
Nagyenyeden Musnai László lelkész, bibliaku-
tató, művelődéstörténész. A székelyudvarhelyi 
Református Kollégiumban tanult.

3D-s mozifilmek

Ezen a héten a következő � lmeket vetítik 
a Fidelitas Egyesület mozitermében: holnap 
és vasárnap 20.15-től a Fráaszkarika című � l-
met, pénteken és szombaton 20.15-től pedig 
a Féktelen harag című � lmet. A Conan, a bar-
bár című � lmet ma és csütörtökön 20 órától 
láthatják, az Amerika kapitány: az első bosz-
szúálló című � lmet pedig szombaton és vasár-
nap 18 órától. A Transformers második részét 
holnap és pénteken 17.30-tól vetítik, míg az 
Alice Csodaországban című mese� lmet ma és 
csütörtökön 18 órától, szombaton 16, vasár-
nap 13 órától. A Kémkölyök című � lm vetítési 
ideje: szombaton 13, vasárnap 11 óra. A Hu-
pikék Törpikék mese� lmet vasárnap 16 órától 
kísérhetik � gyelemmel, a Verdák második ré-
szét pedig szombaton 11 órától. Helyfoglalás 
a 0757–565398 vagy a 0736–492213-as tele-
fonszámokon. 

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

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

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

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

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

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

HARGITA MEGYE KÖZÉLETI NAPILAPJA

Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor 

Felelős szerkesztő:
Sarány István

hargitanépe Hargita Népe – Főszerkesztő-helyettes: Burus János Botond Főmunkatárs: Hecser Zoltán Szerkesztők: Antal Ildikó, Benedek Enikő, Daczó Katalin, Darvas hargitanépe

programajánló

Színház
Ma 10.30-tól és 12.30-tól A csodaforrás 

című mesejáték premierjét tartja a Csíki Játék-
szín társulata. A gyermekszínházi programju-
kat a Bethlen Gábor Alap támogatja.

Ferences Biciklitúra
Küldelek én, megáldlak én! – ezzel a mot-

tóval indul újabb kalandos útjára az immár fél 
évtizedes hagyományra visszatekintő Ferences 
Biciklitúra, a FerBiT. Július 18–23. között As-
sisi Szent Ferenc lelkületével, � atalos lendület-
tel gurulnak 300 kilométert a teremtés meg-
csodálásáért. Az útra a legmegfelelőbb válasz-
tás a terepbicikli, és ha már betöltötted a 17. 
életévedet, csatlakozhatsz a csapathoz, hogy 
közösségben haladjatok Székelyföld csodaszép 
tájain! További információk a www.ferbit.ro 
honlapon találhatók, illetve a biciklistak@
gmail.com e-mail címen, valamint a 0741–
940171-es telefonszámon. Részvételi díj: 60 
lej. Jelentkezési határidő: július 5.

Előadás
Ma 17 órától a Hargita Megyei Művészeti 

Népiskola székhelyén a fuvola és furulya sza-
kos diákok tartanak előadást. Tanárok: And-
rás Emőke és András Mária. Műsoron: Johann 
Sebastian Bach: Polonaise; Antonio Lucio Vi-
valdi: Négy évszak: Tél (Largo);  Georg Philipp 
Telemann: Allegro; Georg Friedrich Händel: 
Menüett; Wolfgang Amadeus Mozart: Alleg-
ro; Ludwig van Beethoven: Ecossaise; Franz 
Joseph Haydn: Szerenád.

Rovásírásverseny
Az RMDSZ Csíkszereda Városi Szerveze-

te, Csíkszereda Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatala és a Nagy István Művészeti Szak-
középiskola ismételten felhívja az érdeklődő 
tanulók � gyelmét, hogy csütörtökön 14 órától 
a Nagy István Művészeti Szakközépiskola szék-
helyén rovásírásversenyt szerveznek a csíksze-
redai általános és középiskolás diákok számára. 
A vetélkedő feladványaihoz szükséges tudni: a 
szövegírást latin betűről rovásra, rovásról latin-
ra, a szövegolvasást, írást tollbamondás után, 
illetve számírást. Benevezni az iskola titkársá-
gán lehet. Részletek a 0266–310080-as, illetve 
a 0742–065372-es telefonszámokon. 

felhívás

A Vöröskereszt önkéntesei ma 11 és 14  óra 
között ingyenes vérnyomás- és vércukorszint-
mérést végeznek Csíkszeredában, a központi 
parkban.

jogi tanácsadás

Az RMDSZ Csíkszereda Városi Szerveze-
te értesíti a lakosságot, hogy minden csütörtö-
kön 9 és 9.30 között ingyenes jogi tanácsadást 
tartanak a Pető�  Sándor utca 8. szám alatti 
székházban (Kelemen Hunor parlamenti kép-
viselő irodája). Előzetes bejelentkezés szükséges 
személyesen vagy az alábbi telefonszámokon: 
0266–311836, 0743–663590.
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www.parapista.com

– Jenő, már megint a számítógép előtt ülsz! Ez már szenvedélybetegség!
– Jaj, drágám! Már megint frame-ket látsz.

A Kele Könyv Vár heti ajánlata

para

Székelyföldi 
hagyományos ételek

„Ízek és ízek... Ízek, amelyek em-
lékeket idéznek föl, ízek, ame-
lyek ismerősek, otthonosak, a 

miénkek. Mert bárhová menjünk a világ-
ba, bármit is kóstoljunk, egy idő után só-
hajtozva emlegetjük a csatószegi borvizet, 
a házikenyeret, a jó disznótoros káposzta-
lélevest. Ezeknek a hagyományos, otthoni 
ízeknek a gyűjteménye ez a könyv, inspirá-

ló fotókkal illusztrálva, amelyet szeretettel 
ajánlunk a nosztalgiázóknak, a házi ételek 
rajongóinak, és mindazoknak, akik régi-új 
zamatot akarnak adni ennek az íztelenedő 
világnak.” (Botár Emőke)

A könyv 157 oldal, puha kötés, ára 
15 lej. Megvásárolható a Kele Könyv Vár 
üzletében (Csíkszereda, Pető�  Sándor 
utca 20. szám).

Gutenberg Könyvesbolt

Erdély nagy kastélykönyve

Második kiadásban 
bocsátja az olva-
sók rendelkezésére 

a Gutenberg Kiadó Bicsok 
Zoltán és Orbán Zsolt „Isten 
segedelmével udvaromat meg-
építettem…” – Történelmi 
családok kastélyai Erdélyben 
című könyvét. A 640 oldalas, 
rendkívül igényes nagy kas-
télykönyv 60 erdélyi nemesi 
család és az általuk birtokolt 135 kastély, 
valamint a melléképületek, parkok, kertek 
részletes leírását kínálja 1300 színes felvétel 
kíséretében, viaszpecsét-lenyomatokkal, a 

történelmi családok tagjai-
nak kézjegyeivel, térképpel.  
A 145 lejbe kerülő könyvet a 
Gutenberg Könyvesboltban 
(Pető�  S. u. 4.) 119 lejért lehet 
megvásárolni.

 
Örök kedvezmény a 

Gutenberg Könyvesboltok-
ban: hogy támogassuk az ol-
vasók és az értékes könyvek 

találkozását, a Pallas-Akadémia Könyvki-
adó és a Gutenberg Kiadó gondozásában 
megjelent minden könyvre 15 százalékos 
kedvezményt biztosítunk. 
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Erőss Zsoltnak fel kellett adnia  
a csúcstámadást

Erőss Zsoltnak is le kellett monda-
nia  az Annapurna megmászásáról: a 
hegymászó vasárnap reggel próbálko-

zott meg a csúcstámadással, de vissza kellett 
fordulnia.

A 2012-es magyar Annapurna-expedíció 
március 28-án indult el a 8091 méter magas 
Annapurna meghódítására. Erőss Zsolton 
kívül Kollár Lajos, Mécs László és Horváth 
Tibor, a Magyarok a világ nyolcezresein ex-
pedíciósorozat tagjai vállalkoztak a veszé-
lyesnek tartott hegy megmászására. 

Erőss Zsolt egy többtagú nemzetközi 
csoporttal szombat éjjel indult el a négyes 
számú, csúcstámadó táborból, de hama-
rosan a visszafordulás mellett döntött, és 
megkezdte a leereszkedést a hegyről. Hor-
váth Tibor már szombaton délután a 6800 
méter magasan lévő hármas táborból indult 
el lefelé. Közben Mécs László az alaptábor-
ból az 5500 méter magasban fekvő kettes 
táborba indult, hogy ott találkozzon a két 
hegymászóval. „Valószínűleg már nem lesz 

több lehetőség egy újabb csúcstámadásra” 
– mondta Vince Szabolcs sajtófőnök, aki 
szerint azt a hegyen uralkodó időjárási kö-
rülmények nem teszik lehetővé.  

Egy 2007-es kimutatás szerint a Föld 
legmagasabb hegyei között az Annapurna a 
legveszélyesebb, itt az alpinisták 40,8 száza-
léka veszti életét, a legkevésbé veszélyes pedig 
a Cso-Oju, ahol a kockázat 1,8 százalék. Az 
Annapurna csúcsára 148 hegymászó jutott 
fel, s akik közül 58 nem tért vissza, közülük 
37 életét lavina oltotta ki.

Tavasz a Mohosban Fotó: dánél attila, tusnádFürdő
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Eleinte napos lesz az ég, majd délutántól 
többfelé beborul, a hegyvidéken kisebb eső is 
kialakulhat. A szél mindenütt északnyugatira, 
északira fordul, többfelé megélénkül, helyenként 
megerősödik.

Minap középiskolás diákokkal beszél-
gettem, akik arról érdeklődtek: lehet-e 
vállalkozói engedélyt váltani úgy, hogy az 
illetőnek nincs érettségi diplomája? Mond-
tam nekik, lehet, de ahhoz valami szakké-
pesítés kell, ehhez viszont többnyire szüksé-
ges az érettségi diploma. Kiderült ugyanis, 
hogy többségük vállalkozni szeretne, mert 
kevés esélyt látnak arra, hogy sikeresen 
érettségizzenek. A sikeres vizsgához viszont 
tanulni kell, úgyhogy elő a tankönyveket, és 
tanulni, tanulni, tanulni – Lenin elvtárs is 
ezt mondta – biztattam a gyerekeket. Erre 
viszont mintegy gombnyomásra dőlt belő-
lük a panasz: fogalmam nincs, mi temér-
dek haszontalan dolgot kell megtanulnia 
egy érettségi előtt álló diáknak, olyasmit, 
ami nem érdekli őket, aminek soha nem 
veszik hasznát az életben, ráadásul még 

a tanárok is unják, annyiszor elmondták 
már. Meg számukra egyre világosabb, hogy 
a tanügyi rendszernek nem célja használ-
ható tudást adni a diákoknak. Lásd, az 
idegen nyelveket olyan módszerrel tanít-
ják, hogy négy év alatt sem lehet társalgási 
szinten elsajátítani, a román nyelv tanítá-
si módszereit jobb, ha szóba sem hozzuk. 
Aztán ott van a magasfokú matematika, 
aminek hasznát legfennebb azok látják, 
akik mérnökire vagy matematika szak-
ra felvételiznek. Ráadásul bekamerázták 
az iskolaépületeket, hogy még puskázni se 
lehessen, mint ahogy lehetett a korábbi ge-
nerációknak. „Mit akar az iskola: papírt 
vagy tudást adni?! Mert az mégsem lehet, 
hogy egy hülye papír nemléte korlátozza a 
további fejlődésünket, lehetőségeinket” – 
méltatlankodtak a diákok.

Papír vagy tudás?

             villanás n Jánossy Alíz

skandi  készÍtette: benedek enikő

hargitanépe

sudoku

kezdő szint haladó szint

skandipályázatiszelvény 2012.május8.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy borítékban behozza 
személyesen szerkesztőségünkbe vagy beküldi postán (530190 Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám), részt vehet 
nyereményjátékunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi 
előfizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 2012. május 23-ig kell beküldeni.

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