
Gyűlnek az aláírások a távfűtés árának újraszámolásáért

Megkérdőjelezték a gyergyói 
tömbházlakók petícióját

A távfűtés árának felülvizsgálata és kedvező módosítása érdekében kérést fogalmaztak meg a he-
lyi önkormányzathoz a gyergyószentmiklósi tömbházlakók. A petícióval együtt már több aláírt ívet 
is iktattak a polgármesteri hivatalnál, de a városházán megkérdőjelezik ezek hitelességét. > 7. oldal

Kulcsár László és Antal Bacsó Sándor, a fűtésárak mérséklését kérő kezdeményezés lakossági képviselői. A városvezetés tamáskodik az ívek ügyében, szerintük nem ez a lényeg

Sértődés
Valószínűnek tartom, hogy 

a most tiltakozó domokosiak is 
előszeretettel nézik az említett té-
véadó műsorait, köztük a hasonló 
témájú riportokat bemu-
tatókat is. Csak mindeddig 
nem tűnt fel, hogy torz – a 
néző igényei szerint eltorzított – 
képet ad egy-egy közösségről.
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Történelmi egyházak 
ökumenikus találkozója 82 3Nincs gombaszakértő 

a zöldségpiacon
Elkezdődött a teraszidény 
Csíkszeredában
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elefant atv-t vetnek be

Négykerekű 
katasztrófa-
elhárításhoz

A felszereltsége szerint tűzol-
tásra, erdőtüzek korlátozá-

sára, emellett pedig árvíz 
esetén és különböző bal-
esetek során is használható 
haszongépjárművel gazdagodott 
Hargitafürdő. 

kosárlabda

Zsoldosok döntik 
el a bajnokságot

Közgyűlést tartott a Román Ko-
sárlabda-szövetség, amelyen 

több érdekes döntés született. A leg-
fontosabb, hogy a következő idény-
től továbbra is 16 csapatos 
lesz a bajnokság, egy mér-
kőzésre hat légiós nevezhe-
tő, illetve nem lesz kötelező belföldi 
játékost a kezdő csapatban játszatni.

kIsebbséGI törvény

Félreértelmez-
hetetlen üzenet

Félő, hogy nagyfokú vissza-
rendeződés következik be a 

kisebbségi jogok tekintetében 
– osztotta meg a szociál-liberális 
koalíció vezetőinek nyilat-
kozatai kapcsán megfogal-
mazott aggályait Kelemen 
Hunor, az RMDSZ elnöke a Har-
gita Népe kérdései re válaszolva. 

büdösfürdő Irányába

Nyúlik 
az aszfaltszalag

„Lopják” a távolságot a 
szent imrei Büdösfürdő fe-

lé az utászok. A megyei tanács a 
2012-es beruházási évadát a Csík-
szentkirályról a szentimrei Bü-
dös fürdőre vezető, 123D 
jelzésű megyei út javításával 
kezdte, ahol tegnap láttak 
hozzá egy újabb szakasz aszfalto-
zásához a szakemberek.
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Élelmiszerbiztonsági igazgatóság: ajánlott elkerülni az alkalmi árusokat

Nincs gombaszakértő 
a csíkszeredai zöldségpiacon

VÉlemÉnyt nyilVánított a családorVosok 
ÉrdekkÉpViselete

Méltányos egészségügyi el-
látórendszert szeretnének

az egészségügyi minisztérium-
ban tárgyalt az új egészségügyi 
törvénytervezetről néhány kol-
légájával együtt dr. szabó soós 
Klára, a Családorvosok Hargita 
Megyei Szövetségének elnöke 
pénteken. Tegnapi sajtótájékoz-
tatóján közölte, megteszik mó-
dosító javaslataikat.

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

Meglepetésemre, eltűnt 
az egészségügyi ellátó-
rendszer megnevezésé-

ből a szociális jelleg – fogalmazta 
meg a készülő egészségügyi tör-
vény kapcsán az egyik fő kifogását 
dr. Szabó Soós Klára. A Családor-
vosok Hargita Megyei Szövetsé-
gének elnöke azt mondta, a köte-
lező egészségbiztosítási rendszer 
meg kell tartsa szociális jellegét, és 
a szolidaritás elvére kell épüljön. 

Szabó Soós Klára a szövetség 
négy más megyei vezetőjével együtt 
pénteken az egészségügyi miniszté-
riumban tárgyalt az új egészségügyi 
törvénytervezetről. Ismertették a 

családorvosok szövetségének ál-
láspontját, elmondták módosító 
javaslataikat, és megállapodtak 
abban, hogy ezeket szövegszerűen 
megfogalmazva is eljuttatják a szak-
tárcához. Azt szeretnék, ha az egész-
ségügyi ellátórendszer mindenki 
számára hozzáférhető és méltányos 
lenne, és javasolják, hogy a kötelező 
egészségbiztosítás címen befizetett 
összegek begyűjtése és felhasználása 
átlátható legyen, illetve, hogy a köte-
lező egészségbiztosítási rendszert ne 
privatizálják, csupán a kiegészítő biz-
tosítások, illetve felülbiztosítások ke-
rüljenek a magánbiztosítók kezébe. 

A kórházak kapcsán azt kíván-
ják elérni, hogy a közkórházak ne 
alakulhassanak át kereskedelmi tár-
saságokká, illetve ha alapítványokká 
alakítják azokat, akkor ez úgy tör-
ténjen, hogy az alapítvány esetleges 
felszámolása esetén a kórházi vagyon 
továbbra is a közösség tulajdonában 
maradjon, a közösségi vagyont pedig 
az alapítvány ne adhassa el. – Garan-
ciákat kértünk, amelyek védelmet 
nyújtanak a polgárok számára – fo-
galmazott dr. Szabó Soós Klára. 

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Tiltakozó akciót tart ma 12 
órától az Édes Anyanyel-
vünkért Szövetség képvise-

letében Veress Dávid, amellyel azon 
közintézmények vezetőinek figyel-
mét akarja felhívni a nyelvhasznála-
ti jogokra, amelyek a hatályban levő 
törvény ellenére sem függesztették 
ki székhelyeik homlokzatára az in-
tézményt románul és magyarul is 
megnevező táblákat. 

– A 85%-ban magyarlakta 
Csíkszereda központjában még 
mindig vannak intézmények, 
amelyek nem követik a joggya-
korlatot, így csak román nyelven 
van feltüntetve a megnevezésük 
a székházakon. Ilyen a Megyei és 
Városi Rendőrség, az Állami Le-

véltár, a törvényszék, a Megyei 
Katonai Központ, valamint a 
Háborút Viselt Katonák Szövet-
sége – jelentette ki Veress Dávid.  
Közölte, a kétperces tiltakozó 
akciót követően minden intéz-
ményvezetőnek  át fogja nyújtani 
a nemrég megjelentetett Nyelvi 
jogok című kétnyelvű, útmutató 
kiadványt. – Ezzel mintegy emlé-
keztetni és figyelmeztetni akarom 
őket, hogy az anyanyelvhasználat  
alkotmányos jogát, gyakorlatát  
ne gátolják tovább – fogalmazott 
az Édes Anyanyelvünkért Egye-
sület képviselője, megjegyezve, 
hogy ezek az intézmények a lakók 
pénzéből működnek, így megille-
ti őket az intézmény részéről az a 
tisztelet, hogy magyar nyelven is 
feltüntessék a megnevezéseket.

lászló imre
– Csíkszereda, Decemberi forradalom utca 7/B/15. szám alatti lakhellyel – 

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Csíkszépvíz, Csíkborzsova szám nélkül 
található, 13 080 m2-re vonatkozó zonális rendezési tervet (PUZ) – lakóházak épí-
tése céljából a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség a környezetre jelentős 
hatást nem gyakorló stratégiai tervek közé sorolta, melyek esetében nem szükséges 
környezeti véleményezés és természetvédelmi hatásvizsgálat kibocsátása a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség által kiadott 492/2012.04.24. számú döntés 
értelmében. 

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

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

A döntés megtalálható az ügynökség internetes oldalán: apmhr.anpm.ro/
reglementari/avizuldemediu

hirdetés

csík

„Egynyelvű” táblák ellen

bár az erdeigomba-szezon nyáron 
és ősszel igazán gazdag válasz-
tékban, a tavaszi gombák is igen 
népszerűek és keresettek: a csík-
szeredai zöldségpiacon például 
már kapható kucsmagomba. A pi-
aci vagy házaló árusok által kínált 
gombát azonban mindenki saját 
felelősségre vásárolja, hiszen a 
városban nem működik gomba-
bevizsgáló központ.

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Úgy tűnik, a csíkszeredai 
zöldségpiacon az embe-
rek szakértelmére van 

bízva, hogy ki milyen fajta gombát 
vásárol és fogyaszt. A környékről 
begyűjtött, majd a piacon értéke-
sített gombafajtákat ugyanis elő-
zetes bevizsgálás nélkül árusítják a 
megrakott kosaraikkal ide érkező 
alkalmi eladók. A helyzetre a Har-
gita Megyei Élelmiszerbiztonsági és 
Állategészségügyi Igazgatóság sem 
tud megoldást: érdeklődésünkre 
annyit közöltek, az intézmény csak 

az igazgatóságnál bejegyzett, gom-
batermesztők által kereskedelembe 
kerülő fajtákat vizsgálja. 

– Az erdőn, mezőn szedett gom-
bákat mindenki a saját felelősségére 
vásárolja meg. Mi azt tanácsoljuk a 
fogyasztóknak, inkább kerüljék az 
alkalmi árusokat – nyilatkozta la-
punknak Püsök László szóvivő. 

Valós veszélyt jelent
A gombakínálat széles körű, 

hiszen tavasztól egészen késő őszig 
kereseti lehetőséget nyújt a begyűj-
tésükkel foglalkozóknak, akik ház-
ról házra járva vagy az utak mentén 
is kínálják kosaraikból a gombát. 
A csíkszeredai zöldségpiacon az el-
múlt napokban már lehetett kapni 
kucsmagombát.

– Nagyon veszélyesnek tartom 
a bevizsgálatlan erdei gombák fo-
gyasztását. Nem játék, sok, külle-
mében hasonló gombafajta létezik, 
és ha összetévesztjük, komoly egész-
ségügyi komplikációkhoz vezethet. 
Éppen ezért korábban már javasol-
tam is egy bevizsgáló központ léte-
sítését – fogalmazott Fekete Gyula 

amatőr gombaszakértő. Vélemé-
nyén osztozik dr. Demeter Ferenc, 
a megyei sürgősségi kórház igazga-
tója is, aki szerint a gombaszezon 
időszakában havonta 4-5 mérgezé-
ses esettel találkoznak munkatársai. 

– A gombamérgezés akár ha-
lálos kimenetelű is lehet, főként a 
gyermekek és az idősebb korosztály 
esetében. Nagyon gyakori, hogy az 
ismert fajták mutáns egyedei miatt 
kerülnek a sürgősségi osztályra a 
gombát fogyasztók, de az sem rit-
ka, hogy olyan környékről begyűj-
tött gomba okoz mérgezést, amely 
lelőhelyén az ehető fajok mellett 
mérges gomba is nő – mondta az 
igazgató.

 
Könnyű összetéveszteni 
A tavaszi gombák között nem 

ritkák a mérgező fajták. Csíksze-
redában jelenleg még csak a kucs-
magomba jelent meg a piacon, de 
az is könnyen összetéveszthető a 
fogyasztásra nem alkalmas redős 
papsapkagombával. 

– Utóbbi is ugyanebben az 
időszakban terem, hasonló színű, 
méretű és külalakú, mint a kucs-
magomba. De nem ehető – figyel-
meztet Fekete Gyula. Az amatőr 
gombaszakértő szintén óvatosságra 
int a valamivel később megjelenő 
mezei szegfűgomba kapcsán, amely 
a parlagi tölcsérgombával téveszt-
hető össze. 

Arra a kérdésre pedig, hogy a jö-
vőt tekintve lesz-e hivatalos szakér-
tő, aki a piacon eladásra kínált gom-
bákat, vagy kérésre az emberek által 
szedett fajtákat bevizsgálja, Ráduly 
Róbert Kálmán polgármester azt 
válaszolta: a néhai dr. Balló Béla 
családorvos és sportorvos halálával 
Csíkszeredában üresen maradt ez 
a szakterület, és azóta sem sikerült 
betölteni.

Kucsmagombát kínáló árus a csíkszeredai piacon. Ellenőrzés nélkül FoTó: BAlázs árPád

Vöröskeresztes világnap.  
A szervezet alapítója, Henri 
Dunant svájci író születésnapján, 
május 8-án ünneplik világszerte 
a Nemzetközi Vöröskereszt nap-
ját. A világnap alkalmából tegnap 
délelőtt Csíkszeredában ingyenes 
vérnyomás- és vércukorszintmérést 
végeztek a Vöröskereszt önkéntesei 
a központi parkban, délután pedig 
a József Attila Általános Iskola dísz-
termében gyűltek össze ünnepelni. 
Ez alkalommal 13 önkéntesnek az 
egyéves vöröskeresztes tevékenység 
után járó bronz fokozatú kitünte-
tést adott át Zsigmond Éva, a Har-
gita Megyei Vöröskereszt igazgató-
ja, egy önkéntes a hároméves tevé-
kenység után járó ezüst fokozatban 
részesült, míg egy másik önkéntes 
arany fokozatú kitüntetést kapott, 
amely ötéves vöröskeresztes munka 
után jár.  fotó: balázs árpád
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Érdekes kerekasztal-beszélgetésen vettem részt minap a 
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen: a Nem-
zetközi Gyermekmentő Szolgálat vezetői és önkéntesei, az 
egyetem oktatói, polgármesterek és újságírók fejtették ki vé-
leményüket a magyarországi médiákban kialakult Erdély-
képről, Székelyföld-képről. Egy olyan képről, amely többnyi-
re vagy azt mutatja, hogy itt szegénység, elmaradottság van, 
vagy azt, hogy mi csak táncikálunk és szobrokat avatunk. 
Netán azt is mutatja, hogy mennyire bántanak minket a 
románok.

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

Jómagam is többször írtam már a magyar médiában 
rólunk kialakult sztereotípiákról, arról, hogy a Székely-
föld a médiákból tájékozódó fogyasztók számára sáros 
utat, fogatlan öregeket, düledező kerítéseket, egyes fogat-
tal-faekével földet túró idős parasztokat, netán székely 
kaput faragó, szilvapálinkát vedelő, népviseletben tánco-
ló embereket jelent.

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

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

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

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

Kiutat kerestek a megszólalók az áldatlan helyzetből. 
Volt, aki felvetette a kérdést, hogy meddig terjedhet a sajtósza-
badság határa? Más a saját gyártású, a mi valóságunkat be-
mutató műsorok gyártását szorgalmazta, hangsúlyozva, hogy 
versenyhelyzetet kell teremteni a kereskedelmi csatornákkal.

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

Sértődés

    NézőpoNt n Sarány István

hargitanépe

A kedvező tavaszi időjárás-
nak köszönhetően egyre több 
vendéglátó-ipari egység nyitja 
meg teraszát Csíkszeredában. 
A közterületek bérleti díja nem 
emelkedett a tavalyi árakhoz 
képest, így ha a nyár is kedvez 
a teraszozóknak, elégedett ven-
dégekkel és jelentős bevétellel 
is számolhatnak a kávézó- és 
étteremtulajdonosok.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Megkezdődött a terasz-
idény: Csíkszeredában 
egyre több kávézó és étte-

rem terjeszti ki tevékenységét, az ut-
cára is teraszokat, sörkerteket nyitva.

Nem nőtt a bérleti díj
A tavaly 22 terasz létesítésére kér-

tek engedélyt Csíkszeredában, ami 
475 négyzetméter közterület bérlé-
sét jelentette. A bérleti díj ugyanany-
nyi idén is, mint az elmúlt években, 
azaz egy napra egy négyzetméter fe-

lületért egy lejt kell fizetni – tudtuk 
meg Salamon Ildikótól. A városháza 
munkatársa közölte, idén már tíz 
vendéglátó-ipari egység kérte terasz 
építéséhez szükséges terület bérlését, 
mostanig 262 négyzetméterről van 
szó, de ez a szám még növekszik.

Alkalmi munkalehetőség
Az idén is két terasz nyitását ter-

vezi Egyed Attila, a Petőfi utcai Pa-
lermo kávézó vezetője és tulajdono-
sa. Megkeresésünkre elmondta, vala-
melyest megnő a teraszidény alatt a 
kávézó bevétele, de ez nem számot-
tevő, hiszen nem megkétszereződik 
a klientúra, hanem az addigi törzs-
vendégek a belső helyiségek helyett 
a szabadtérit részesítik előnyben. 
A Paris Bistro tulajdonosa 42 négy-
zetméternyi helyet bérel a városházá-
tól, és eddigi tapasztalatai alapján, ha 
kedvező az időjárás a nyár folyamán, 
akkor alkalmazottjainak számát is 
növeli. 

– Júniustól szeptemberig két 
személy alkalmazása van kilátásban, 

diákokat szoktam előnyben része-
síteni, ők keresik is a nyári szezon-
munka lehetőségét, így, amikor lejár 
a teraszidény, nem minősül cserben-
hagyásnak a munkaviszony meg-
szüntetése – mondta Csobot Rita. 
A Paris Bistro vezetője szerint nyári 
időszakban a terasz nélküli vendég-
látó-ipari egységek akár bevételük 
kilencven százalékától is eleshetnek.

Utcánként más a helyzet
– Közterület bérlése szempont-

jából a Petőfi utcabeli kávézó- és 
étteremtulajdonosok vannak sze-
rencsésebb helyzetben, mivel sétáló-
utcáról van szó, majdhogynem kor-
látlan a bérelhető felület nagysága. A 
Kossuth utcában már más a helyzet, 
a széles járda ugyan még lehetővé 
teszi a terasz kiépítését, de már bi-
zonyos keretek közé szorítja a tulaj-
donosokat. Megint más a helyzet a 
Testvériség sugárút esetében, ahol 
keskenyebb rész áll rendelkezésre – 
vázolta fel Salamon Ildikó, a város-
háza felelős alkalmazottja.

Elkezdődött a teraszidény Nyúlik az aszfaltszalag 
Büdösfürdő irányába

Elkezdődött a javítás. 2 km-en aszfaltoznak

„Lopják” a távolságot a szent im-
rei Büdösfürdő felé az utászok. 
A megyei tanács a 2012-es be-
ruházási évadát a Csík szent-
királyról a szentimrei Büdös-
für dőre vezető, 123D jelzésű 
megyei út javításával kezdte, 
ahol tegnap láttak hozzá egy 
újabb szakasz aszfaltozásához 
a szakemberek.

HN-információ

A szentimrei Büdösfürdőre 
vezető út újabb szaka-
szán álltak munkába a 

gépek tegnap, az összesen hat 
kilométeres szakasz 2012-re ter-
vezett útszerkezet-megerősítési 
munkálatai során 1117 méteren 
665 142 lejes ráfordítással teljes 
szerkezeti felújítást végeznek, 
beleértve a vízelvezető árkok és 
átereszek kialakítását, illetve két, 
alapozó-, illetve kopó aszfaltré-
teg leterítését egészen az egykori 
bányaépületekig. Az ütemterv 
szerint a megkezdett munka 35 
nap alatt készül el. A munkála-
tok indításánál jelen levő Borboly 
Csaba megyeitanács-elnök a helyi 
lakosokkal folytatott eszmecseré-
je során felmerült egy újabb hasz-
nálhatónak tűnő ötlet egy másik 
útszakasz kiépítésére.

– Felhívták a figyelmem, hogy 
létezik egy erdei út, amely Olasz-
telekre vezet, és amely, ha sikerül-
ne előbb a megyei tanács ügyke-
zelésébe átvenni, majd felújítani, 
újabb, a létezőknél rövidebb 
folyosót nyitna Barót irányába. 
Sokak érdekeit szolgálná ez az 
út, azokét, akik jelenleg kény-
telenek Kovászna megyén vagy 
Oklánd irányából megközelíteni 
a hegyen túli területeiket – nyi-
latkozta Borboly, hangsúlyozva, 
hogy a büdösfürdői út felújítása 
kiemelt fontosságú, hiszen mind 

Csíkszentkirály, mind pedig 
Csík szentimre polgármesteri hi-
vatala jelezte, hogy számottevő 
turisztikai beruházásokra ké-
szülnek a telepen. Székely Ernő, 
Csík szentkirály polgármestere ki-
emelte, időszerű volt a 123D jel-
zésű megyei út felújítása, hiszen 
amióta az 50-es években feltárták 
a gyógyászati célra is alkalmas 
gázömléseket, a helyiek – és nem 
csak – egyre nagyobb számban 
keresik fel az üdülőtelepet. Az-
óta Büdösfürdő szentkirályi és 
szentimrei részén mintegy 500-
500 hétvégi ház épült. 

– A jövőben a térségben to-
vábbi turisztikai fejlesztések vár-
hatók, hiszen a Borsáros-láp terü-
letén fürdőmedencék létesítésére 
és komplex turisztikai beruházá-
sok megvalósítására nyújtottunk 
be pályázatot a Turisztikai és Re-
gionális Fejlesztési Minisztérium-
hoz – mondta a polgármester.

Hasonló léptékű tervek-
ben, szállodák építésében és a 
mofetták kiaknázásában gondol-
kozik Szentimre község tanácsa is 
a Büdösfürdő szentimrei közigaz-
gatási területre eső részén.

– Nemrég készült el például 
a Büdösben pályázati alapokból 
egy hagyományos fürdő – jelezte 
Kencse Előd polgármester.

Felállították teraszaikat a kávézók és éttermek a város sétálóutcájában. Kiszolgált igények fotó: domján levente
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Lehullott a lepel, pontosabban 
néhány napja eltávolították az áll-
ványokat az egykori Csipike nap-
közi Petőfi utcai, frissen felújított 
épületéről, amely ifjúsági foglal-
koztató központként fog működni. 
Az újjászületett épületet tegnap a 
sajtó képviselőinek jelenlétében 
járta körül a városházáról érke-
zett átvevő bizottság. 

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

T. É.

AGyulafehérvári Caritas 
által működtetett ottho-
ni beteggondozás, amely 

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

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

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

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

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

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

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

BeszélGetés FerenCz Imre költőVel

Mi van a kirakatban?

Városházi bizottság vette át a felújított ingatlant. Közösségi célok 

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

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

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

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

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

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

Takács Éva

szOkAtlAn színkIOsztású HOmlOkzAt A PetőFI utCáBAn

Régi fényképek kőbe vésett üzenete

eGyüttműködés A meGyeI tAnáCs és A CArItAs között

Támogatás az otthoni beteggondozó 
és a falugondnoki szolgálatnak

 fotó: domján levente

Ferencz Imre Madárki-
rakat című kötetét dr. Szabó 
József székelyudvarhelyi állat-
orvos, természetfotós, Szabó 
Attila, Nagy Gyöngyvér, va-
lamint a budapesti Madárta-
ni Intézet közreműködésével 
Papp G. és Kovács A. igényes 
madárfotói illusztrálják.
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A felszereltsége szerint tűzoltásra, 
erdőtüzek korlátozására, emellett 
pedig árvíz esetén és különböző 
balesetek során is használható 
haszongépjárművel gazdagodott 
Hargitafürdő. Célzottan olyan jár-
művet választottak, amely megfe-
lel az ottani terepviszonyoknak.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Hagyományos tűzoltóautó 
helyett egy Elefant ATV 
típusú terepjáró járművet 

kapott a hargitafürdői önkéntes ka-
tasztrófaelhárító egység Csíkszereda 
önkormányzatától.

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

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

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

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

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

ElEfAnt AtV-t VEtnEk bE HArgitAfürdőn

Négykerekű katasztrófaelhárításhoz 
Megkezdődött 
a bérmakörút

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

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

T. A.

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

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

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

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

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

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

A búcsúra vonatkozó pol-
gármesteri rendelet letölthető a 

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

VárosHázi rEndElkEzésEk A Csíksomlyói búCsú kApCsán

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

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

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

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

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

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

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

Ugynaznap délután az Al csík– 
Ká szoni Főesperesi Kerületben 
folytatódik a bérmakörút, Csa-
tó szegen. Május 22-én, kedden 
délelőtt Csíkszentsimon, délután 
Kászonújfalu, 23-án délelőtt Csík-
szentkirály, délután Csík szentimre, 
24-én, csütörtökön délelőtt Csík-
mindszent kerül sorra. A csíkszere-
dai Szent Kereszt-plébánián május 
27-én, vasárnap délelőtt, a Szent 
Ágoston-plébánián délután lesz a 
bérmálás. Szintén május 27-én lesz 
a bérmálás Gyergyószentmiklóson 
is, délelőtt a Szent Miklós-plébáni-
án, délután pedig a Szent István-
plébánián, ahol templombúcsú is 
lesz. Május 28-án, hétfőn délelőtt 
Csíkszentléleken, délután pedig 
Ká szon jakabfalván a templombú-
csú napján lesz a bérmálás. Május 
29-én, kedden délelőtt Menaságon, 
délután Csík szentgyörgyön, 30-án, 
szerdán délelőtt Nagytusnádon, 
délután Verebesen, 31-én délelőtt 
Újtusnádon, délután Lázár falván, 
június 1-jén délelőtt Csík szent-
simonban, délután Csa tószegen, 
június 2-án délelőtt Tus nádfür-
dőn, délután Kozmáson, 3-án dél-
előtt Csíkszentmártonban délután 
pedig Zsö gödben lesz bérmálás. 
Utóbbi helyen egyeben templom-
búcsút is tartanak. Június 4-én 
Eger széken lesz bérmálás. Az idei 
bérmakörút június 7-én, Úrnapján 
zárul Nagy kászonban, ahol dél-
előtt templombúcsú is lesz. 
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hirdetés

Félő, hogy nagyfokú visszaren-
deződés következik be a követ-
kező időszakban a kisebbségi 
jogok tekintetében – osztotta 
meg a szociál-liberális koalíció 
vezetőinek nyilatkozatai kap-
csán megfogalmazott aggályait 
Kelemen Hunor, az RMDSZ el-
nöke a Hargita Népe kérdései-
re válaszolva. Mint mondta, 
bár eddig csak nyilatkozatok 
szintjén ismertek az új kormány 
szándékai, nem sok jóra számít.

hN-összefoglaló

Visszarendeződéstől tart a ki-
sebbségi jogok tekintetében 
Kelemen Hunor, a Romá-

niai Magyar Demokrata Szövetség 
(RMDSZ) elnöke. A Hargita Népe 
kérdéseire válaszolva tegnap össze-
foglalta az elmúlt napok eseményeit, 
levonva a következtetéseket is.

A készülő kisebbségi törvénnyel 
kapcsolatban elmondta, hogy a kez-
deményező szociál-liberális koalíció 
nem egyeztetett annak tartalmáról 
az RMDSZ-szel, a téma csupán a 
nem magyar kisebbségi parlamenti 
képviselőkkel kötött megállapodás-
ban szerepel.

– A nyilatkozatok, no meg az ed-
dig közzétett dokumentumok sze-
rint a tervezet nem tartalmazza sem 
a kulturális autonómia fogalmát, 
sem annak intézményeit és jogosít-
ványait – közölte az RMDSZ elnö-

ke, hozzáfűzve: – Ebben a formában 
a törvény elfogadhatatlan számunk-
ra, elfogadása esetén csupán kirakat-
célokat szolgál.

„Nem léteztek!”
Kelemen Hunor emlékezte-

tett arra is, hogy a Ponta-kormány 
által összeállított program az el-
múlt 22 év első olyan tervezete, 
amelyből a Romániában élő nem-
zeti kisebbségek teljes mértékben 
hiányoznak, még említés szintjén 
sincsenek jelen. Mint mondta, a 
kormány beiktatását megelőző 
parlamenti vitán leszögezte, a be-
iktatásra váró kormány üzenete 
világosabb a napnál: „Ti, nemzeti 
kisebbségek nem léteztek. Magya-
rok, németek, zsidók, romák, szer-
bek, szlovákok, oroszok, törökök, 
tatárok, albánok, olaszok, rutének, 
makedónok, bolgárok, ukránok, 
örmények… nem számítotok, 
nem léteztek! A szavazatotokra 
szükség van, de a szociál-liberális 
kormány nem méltat figyelemre. 
Nem érdemeltek egyetlen szót, 
egyetlen mondatot sem a kormány 
programjában. Ez egy olyan tiszta, 
egyenes üzenet, amelyet nem lehet 
félremagyarázni, rosszul értelmez-
ni. Ezzel a kormányprogrammal 
gyakorlatilag visszatérünk a XX. 
század legsötétebb évtizedeibe, 
amikor a nemzeti kisebbségek létét 
egyszerűen letagadták”.

Európai normáknak 
megfelelően
Crin Antonescu a parlamentben 

az ellenzékivé lett magyar képvise-
lőkhöz fordulva éles hangon bírálta 
az előző koalíciós kormányt. A po-
litikus szerint a megbukott kabinet 
jogtalanul juttatott saját oldalának 
állami összegeket kampánycélokra. 
Antonescu felhozta a Marosvásár-
helyi Orvosi és Gyógyszerészeti 
Egyetem (MOGYE) magyar ka-
rának létrehozásáról szóló korábbi 
kormányhatározatot is.

„Amikor Victor Ponta úr a 
törvénysértéseket említette, akkor 
azokról az intézkedésekről, túlka-
pásokról beszélt, amelyeket, önök, 
RMDSZ-esek követtek el, együtt 
azzal a hatalommal, amelyet két 
cikluson át támogattak, és amely 
törvénysértéseket most Románia 
összes lakosának az érdekeit figye-
lembe véve meg kell szüntetnünk. 
Igen, az önök által kampánycé-
lokra elsíbolt, kiutalt pénzeket 
most vissza kell vennünk és oda 
kell adnunk a nyugdíjak és bérek 
emelésére, és Victor Ponta minden 
román állampolgár érdekei szerint 
cselekszik, beleértve a magyarokat 
is. Még akkor is, amikor az önök 
által törvénysértő módon megho-
zott kormányhatározat megszün-
tetéséről beszél. Jogtalan és sértő az 
önök bírálata, hiszen azok a jogok, 
amelyeket mi biztosítani szándé-

kozunk a romániai kisebbségek-
nek, a legmagasabb európai nor-
máknak is megfelelnek” – mondta 
hétfőn a parlament plénuma előtt 
Crin Antonescu.

„Semmi jóra nem 
lehet számítani”
– Mindezek után semmi jóra 

nem lehet számítani, s bár csak nyi-
latkozatokból ismerjük a kormány 
szándékát, nem biztató – jegyezte 
meg Kelemen Hunor, mondván, 
hogy majd a kormány döntései után 
lehet és kell levonni a megfelelő kö-
vetkeztetéseket. Hozzáfűzte: sajnos, 
gyors visszarendeződésre lehet szá-
mítani.

Arra a kérdésre, miszerint vár-
ható-e olyan gyors és a megyei in-
tézményekig lemenő vezetőcsere-
hullám, mint amilyen az első Boc-
kormány pár hónapja alatt történt 
– mikor leváltottak majd minden 
magyar intézményvezetőt –, az 
RMDSZ elnöke elmondta, bár a 
jelenlegi kormánykoalíció vezetői 
kijelentették, hogy az elkövetke-
ző időszakban nem foglalkoznak 
a megyei intézmények vezetőivel, 
kétkedve fogad és aggasztónak 
tart minden nyilatkozatot.

– Az elnyert kisebbségi, nyelvi 
jogok megőrzése érdekében az el-
lenzéki politizálás eszközei, illet-
ve parlamenten kívüli eszközök 
állnak az RMDSZ rendelkezésére 

– jegyezte meg Kelemen Hunor, 
hozzáfűzve, hogy a társadalom 
minden rétegével folytatja majd a 
magyar érdekvédelmi és közkép-
viseleti szervezet az egyeztetést a 
visszarendeződés megakadályozá-
sa érdekében.

Továbbgyűrűzik 
a MOGYE-ügy
Visszavonta a kormány tegnapi 

ülésén azt az ügyvezető kormány 
által benyújtott fellebbezést, amely-
ben megtámadták a marosvásár-
helyi ítélőtábla a Marosvásárhelyi 
Orvosi és Gyógyszerészeti Egye-
tem magyar karának létrehozó kor-
mányhatározatot érvénytelenítő 
döntését. Victor Ponta kormányfő 
közölte, megvárja az igazságszol-
gáltatás döntését, ezt követően po-
litikai döntés születik az ügyben. 
Addig is az új tanügyminiszter és 
Andrei Marga külügyminiszter – 
mint a Babeş–Bolyai Tudomány-
egyetem volt rektora – a helyszínen 
tájékozódik a kérdésben.

KiSEbbSéGi TöRvéNY KulTuRáliS auTONóMia NélKül

Kelemen Hunor: Félreértelmezhetetlen üzenet
Rövid ceremónia kere-
tében Kelemen Hunor lekö-
szönő művelődési miniszter 
átadta a tárca vezetését utód-
jában, Mircea Diaconu libe-
rális szenátornak. Diaconu 
kijelentette, „nem akar föld-
indulást” a minisztériumban. 
Kelemen megköszönte a tárca 
alkalmazottjainak a tőlük ka-
pott támogatást, megjegyezve, 
mindvégig gondoskodott ar-
ról, hogy „a politika a minisz-
térium kapujában maradjon”.
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gyergyó

Körkép hargitanépe

Pert nyert alapfokon Gál Mihály 
tisztségéből felmentett kulturális 
referens a gyergyóalfalvi önkor-
mányzat ellen a közigazgatási 
bíróságon. A bíróság honlapján 
közzétett bírói záradék értel-
mében visszahelyezik jogaiba a 
felperes kulturális referenst – az 
önkormányzat élhet a fellebbe-
zés lehetőségével. György István 
polgármester előbb megvárja a 
határozat közlését, majd minden 
bizonnyal fellebbezni fog.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Tizenhárom havi pereskedés 
és tizenegy tárgyalás után 
végre döntés született, ami 

egyértelműen kimondja: jogtalanul 
járt el az önkormányzat, amikor 
felmentett az állásomból – közöl-
te tegnapi sajtótájékoztatóján Gál 
Mihály, a gyergyóalfalvi Petőfi Sán-
dor Művelődési Ház korábbi veze-
tője. Mint arról beszámoltunk, a 
gyergyóalfalvi önkormányzat 2010 
végén hozta a döntést, hogy átszer-
vezi a művelődési ház tevékenysé-
gét. Ennek értelmében a gazdasági 
tevékenység folytatását rábízták a 
közben létesített önkormányzati 
tulajdonú Kultúr Centrum Kft.-
re, Gál Mihálynak pedig szóban 
továbbra is felajánlották a kulturá-
lis referens munkakört. Alfaluban 
ugyanis a művelődési ház nagyter-
mét kiadják családi események – la-
kodalmak, halotti torok – szervezé-
sére is, ebből pedig anyagi haszonra 
tehet szert a kulturális intézmény. 
Gál azonban nem fogadta el eb-
ben a felállásban a munkakört, így 
– az átszervezésre hivatkozva – a 
163/30.03.2011-es polgármesteri 
rendelettel felmentették tisztségé-

ből. Az intézkedés ellen a panaszos 
előbb a prefektusi hivatalnál tett 
le óvást, majd beperelte az önkor-
mányzatot a közigazgatási bírósá-
gon, kérve, hogy helyezzék őt vissza 
tisztségébe, illetve fizessenek kárté-
rítést a kieső hónapokra. A május 
3-i tárgyaláson a bíróság helyt adott 
Gál kérésének, az interneten közzé-
tett bírói záradék szerint elrendelik 
az említett polgármesteri rendelet 
hatálytalanítását és a felperes koráb-
bi tisztségébe való visszahelyezését. 
Továbbá arra kötelezik az alperest, 
hogy kártalanítsa a felperest arra az 
időszakra, amíg nem tölthette be 
munkakörét. Az önkormányzatnak 
tíz nap fellebbezési idő áll rendelke-
zésére.

– Meglepett a döntés, de egy-
előre megvárjuk a határozat ki-
közlését – jelentette ki a Hargita 
Népe kérdésére György István 
polgármester. Hozzátette, kíváncsi 
az  indoklására, mivel szerinte nem 
követtek el törvénysértést – így 
minden bizonnyal élni fognak a 
fellebbezés lehetőségével.

A távfűtés árának felülvizsgá-
lata és kedvező módosítása 
érdekében kérést fogalmaz-
tak meg a helyi önkormány-
zathoz a gyergyószentmiklósi 
tömbházlakók. A petícióval 
együtt már több aláírt ívet is ik-
tattak a polgármesteri hivatal-
nál, de a városházán megkér-
dőjelezik ezek hitelességét.

Miklós Réka
miklos.reka@hargitanepe.ro

Nem volt okunk megkér-
dőjelezni a fűtésár újra-
számolását kérvényezők 

aláírásának hitelességét. Mosta-
nig – közölte Mezei János polgár-
mester tegnapi sajtótájékoztató-
ján, akinek feltűnt, hogy a Virág 
negyed 25-ös tömbházának ne-
vében, a Vrencean Erzsébet által 
leadott ív fénymásolt aláírásokat 
tartalmaz, amelyeket külön lapon 
csatoltak a petíció szövegéhez. 

Az aláírások 
hitelességét firtatják
– A névsorban családtagjaim 

neve is szerepel, akik állítják, nem 
írták alá ezt a kérést. Ezek után 
természetesen megkérdőjeleztem a 
többi, Kulcsár László, illetve Antal 
Bacsó Sándor által gyűjtött aláírá-
sok hitelességét is, szúrópróba-sze-
rűen rákérdezve a nevüket a petí-
cióhoz adó lakókra. Némelyikük 
azt is tagadta, hogy a fénymásolt 
lapon szereplő aláírás eredetije is 
tőle vagy feleségétől származna – 
közölte Mezei. A városvezető hoz-
zátette: – Rendőrségi ügy is lehet 
ebből, mindenképp eljárást fogok 
indítani aláíráshamisítás miatt. 

Előzmények
A távfűtés árának felülvizs-

gálatára és módosítására a helyi 

önkormányzatnak van joga és 
lehetősége, ezért Antal Bacsó 
Sándor és Kulcsár László lakos-
sági képviselők beadványt fogal-
maztak, melyben kérik a távhő-
szolgáltatás árának újratárgyalá-
sát és csökkentését. Javaslatukat 
arra alapozták, hogy 2009-ben a 
GO Rt., az akkori felszereltsé-
gével, fele részben gázzal és fele 
részben faőrlemény felhasználá-
sával biztosította a fűtésszolgál-
tatást. A polgármesteri hivatal 
tájékoztatása szerint ez az arány 
mostanra sem változott, annak 
ellenére, hogy egy új faőrlemé-
nyes kazán is épült. A városi 
tanács létrehozott egy bizott-
ságot, amely kivizsgálja a lakók 
kérelmét. 

Kiújult a korábbi 
konfliktus?
Vrencean Erzsébet lépcsőház-

felelős lapunk kérdésre elmond-
ta: – Sajnálom, hogy olyan lakók 
vannak, akik meghazudtolják 
önmagukat, és nem vállalják a 
döntéseiket. Az aláírt íveket sok-

szorosíttatni kellett, mivel az ere-
deti példányt az E-Starnak adtuk 
le, amikor kérvényeztük, hogy a 
lépcsőházba szereljenek villany-
órát a hőcserélő modul fogyasz-
tásának mérésére, hogy min-
denki maga fizesse a fűtés miatt 
keletkezett többletfogyasztást. 
Egy család kivételével mindenki 
aláírta a papírt. Vrencean felhá-
borodott azon is, hogy a sajtó-
tól kell értesülnie a vádakról, őt 
senki nem kereste vagy kérdezte 
meg az ügyben. – Négy évvel 
ezelőtt már volt konfliktusom a 
polgármesterrel, valószínűleg ezt 
a nézeteltérést akarta feleleve-
níteni újból – vélte. Egyébként 
Vrencean a négy évvel ezelőtti 
választási kampány során került 
összetűzésbe az akkor még pol-
gármesterjelölt Mezei Jánossal.

Felkérés, 
nem rekordkísérlet
– Az ügyet akkor is ki kell 

vizsgálni, ha tíz lakó kéri – véli 
Antal Bacsó Sándor, a panaszo-
sok képviselője, aki értetlenül 
áll a polgármester kijelentései 
előtt. – Nem tudom, hogy a Vi-
rág negyed 25-ös tömbházának 
lakói hogyan egyeztek meg az 
aláírások gyűjtésében, de eddig is 
szorgalmaztam, hogy kétpéldá-
nyú nyomtatványokat nyújtson 
be mindenki az ilyen helyzetek 
elkerülése végett. Egyébként ez 
egy egyszerű felkérés, nem re-
kordkísérlet – nyomatékosította 
a lakossági képviselő, aki szerint 
folyamodványuk nem a polgár-
mester vagy a szolgáltató ellen 
irányul, így kár személyeskedés-
ként kezelni – másrészt minden 
ívért valaki a felelős, nem kellene 
egy lapon kezelni az egész petí-
ció ügyét. 

Gál MIhály Az AlfAlvI polGárMEstErI hIvAtAl EllEn

Fellebbez 
az önkormányzat

MEzEIt Is MEGhívtA Az rMDsz A KAMpánynyItó Korál-KoncErtrE

Bende: hiányzik az összefogás Gyergyóban
A Gyergyói-medencében főként 
az összefogás hiányát kifogá-
solta Bende sándor területi 
rMDsz-elnök tegnapi sajtótá-
jékoztatóján. Barti tihamér, a 
rMDsz gyergyószentmiklósi 
szervezetének elnöke a kam-
pánynyitó Korál-koncertre hí-
vott mindenkit.

J. A.

Az RMDSZ mindig is fi-
gyelt a szórványban, ki-
sebbségben élő magyar-

ságra, ezért indított mindig a Kár-
pátok karéján kívüli megyékben 
is jelölteket – jelentette ki Bende 
Sándor, az RMDSZ Gyergyó Te-
rületi Szervezetének elnöke. Úgy 
véli, ezt a törekvést a két másik 
magyar párt nem veszi komolyan, 
ugyanis például az EMNP nem 

indított polgármesterjelöltet 
olyan színmagyar települése-
ken, mint Gyergyócsomafalva 
vagy Gyergyóújfalu, míg Gyer-
gyótölgyesen – ahol valós esélye 
lett volna, hogy magyar köz-
ségvezető legyen a választások 
után – ellenjelölttel csökkentik 
az RMDSZ-es polgármester-
jelölt esélyeit. Vaslábon – ahol 
többségben románok élnek – 
mindhárom magyar politikai 
alakulat teljes tanácsosi listát és 
polgármesterjelöltet indít, ezál-
tal megosztva a magyar szavaza-
tokat. 

– Ezt a luxust nem engedheti 
meg magának a magyarság, ép-
pen a saját érdekeinket téveszt-
jük szem elől a túlhalmozott po-
litikai képviselettel – szögezte le 
Bende. Kijelentette, eddig min-

den kiegyezésre irányuló igye-
kezetük kudarcba fulladt, noha 
több részről is volt próbálkozás a 

tárgyalásra – a listák véglegesíté-
se előtt kellett volna konszenzus-
ra jutni. 

Az RMDSZ egyébként a 
Gyer gyói-medence települései-
nek túlnyomó többségében teljes 
tanácsosi jelöltlistával és polgár-
mesterjelölttel indul a helyható-
sági választásokon. Salamáson és 
Hollóban a szövetség tanácsos-
jelölteket indít, míg Bélborban és 
Várhegyen egyáltalán nem verse-
nyeztetnek jelölteket. Az MPP 
hat polgármesterjelöltet indít, az 
EMNP négyet.

Barti Tihamér, a RMDSZ 
gyergyószentmiklósi szervezeté-
nek elnöke kampánynyitó, de po-
litikamentes Balázs Fecó- és Ko-
rál-koncertre hívott mindenkit, 
külön meghívót juttatva el Mezei 
János polgármesternek. Az ingye-
nes koncertet pénteken este 7 órá-
tól tartják a gyergyószentmiklósi 
sportcsarnokban.

Gál Mihály. Munkát és kártérítést nyert

Összefogásra lenne szükség Gyergyóban, vélik az RMDSZ-es vezetők. Egy asztalnál

Mezei János.Gyanúsnak tartja az íveket

GyűlnEK Az AláírásoK A távfűtés áránAK újrAszáMolásáért

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

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

Aszékelyudvarhelyi Urbana 
Rt., vagyis távhő- és me-
legvíz-szolgáltató igazga-

tója, Ráduly Mihály a napokban 
készített egy táblázatot a fűtés 
mennyiségének és a vonatkozó 
költségek alakulásáról azokban 
a tömbházakban, ahol az elmúlt 
években vízszintes elosztású 
rendszert alakítottak ki. E szerint 
a Malom utca 20. szám alatt a tíz 
távhőszolgáltatáson levő lakrész a 
2009–2010-es fűtési szezonban 
78 gigakalóriát fogyasztott, és 
15 467 lejt fizetett. A következő 
fűtési szezonnak már az új rend-
szerrel futottak neki: 50 gigakaló-
riát fogyasztottak, és 12 084 lejt 
fizettek, a 2011–2012-es szezon-
ban pedig 53 gigakalória fogyott 
el 12 938 lej értékben. Így meg-
állapítható, hogy a Malom utca 
20. szám esetében 22 százalékkal 
csökkentek a fűtéssel kapcsolatos 
költségek. Még látványosabbak 
az eredmények a Virradat utca 4. 
szám alatti tömbházlakásnál, ahol 
2009–2010-ben a régi függőle-
ges rendszerrel 120 gigakalóriát 
fogyasztottak el, a következő év-
ben a vízszintessel pedig már csak 

57-et, vagyis esetükben 42 szá-
zalékos megtakarításról beszélhe-
tünk. A Hársfa utca 13. szám alatt 
2010–2011-ben 148 gigakalória 
fogyott el, az átállást követően 
pedig 78 gigakalóriára csökkent 
a tömbházlakók által „lehívott” 
hő mennyisége – ez 47 százalékos 
csökkenést jelent. A Független-
ség utca 32. szám alatt a tavalyi 
fűtésszezonban 94 gigakalóriát 
fogyasztottak el, a 2011–2012-es 
szezonban pedig mindössze 51-et 
– itt 46 százalékos megtakarítást 
jegyeztek. Az Ifjúság bejárat 8. 
szám alatt az áttérést követően 37 
gigakalóriát fogyasztottak – en-
nél a tömbháznál előzetes adatok 
nincsenek, mivel a 2-es, 4-es, 6-os 
és 8-as számú tömbháznak közös 
órája van, így nem tudni, külön a 
8-as mennyit fogyasztott a tavalyi 
szezonban. 

– A vízszintes megoldás alter-
natíva az egyéni hőközpontra – 

állítja a számok tükrében Ráduly 
Mihály, aki további érvként azt 
sorolja, hogy az elkövetkező 
években sor kerül a földgáz árá-
nak liberalizációjára, ami jelentős 
drágulást hoz magával. Már most 
télen a vállalkozások – mivel a 
számukra szolgáltatott gáz 67 
százaléka importból származott – 

jelentősen többet fizettek, mint a 
lakosok. 

– A munkálatok egy részét 
a lakók, a többit pedig a város 
fizeti. Lakrészenként nagyjából 
egy 1400 lejes költségről beszél-
hetünk, melyhez hozzájön még 
az egyéni óra ára, ami 750 lejbe 
kerül, a lakrészen kívüli költségek 

pedig egy tömbházlakás esetében 
nagyjából 10-12 ezer lejbe kerül-
nek – részletezte az igazgató. 

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

szám alatt lakom. Mikor másoknál 
8 lej 70 bani volt a négyzetméter-
re eső átlaghőérték, akkor nálam 
az átlag 4 lej 80 bani volt, vagyis 
durván 45 százalékkal fizettem 
kevesebbet – így indított lapunk 
megkeresésére Fazakas Mihály.  A 
Tábor negyedi lakóbizottsági el-
nök azzal folytatta, hogy a tömb-
házában ő az egyik legnagyobb 
hőfogyasztó, és a télen mégsem ér-
ték el a költségei az egy gigakalória 
árát, vagyis a 240 lejt. 

– Nálunk aki visszahúzódik 
egy szobába, és csak azt fűti, ok-
tóber–április folyamán 1300 lejt 
takaríthatott meg ugyanazon a 
felületen a többi lakóhoz képest. 
Itt van nálam a dosszié, abból lát-
szik, ki mennyit takarított meg 
más tömbházak lakóival szemben. 
Köztudott, hogy áprilisban még 
volt fűtés. Én 98 lejt fizettem, mert 
szeretem, ha meleg van, ám olyan 
lakrész is van a tömbházban, ame-
lyik nem fizetett semmit, mert le-
zárták a fűtést, nem kellett már ne-
kik – közölte Fazakas Mihály, aki 
azt tervezi, közgyűlésen feldobja 
a témát más lakószövetségi elnök-
nek is, hogy „gondolkozzanak el”. 

– Olyan lakás is van a tömb-
házban, amelyik levált a távhő-
szolgáltatói rendszerről, és a víz-
szintes elosztás kialakítását köve-
tően visszacsatlakozott. Meg van-
nak elégedve. Azt mondom, akár 
saját költségen is megéri kialakíta-
ni a vízszintes elosztást, hisz ennél 
olcsóbb és gazdaságosabb fűtést 
nem tudok elképzelni – summá-
zott Fazakas Mihály. 

A lakóbizottsági elnök úgy számolta, a vízszintes elosztású rendszerrel fele annyit fizet, mint mások fotó: ifj. haáz sándor

AlteRnAtívA Az egyéni hőközpontRA

Vízszintesen olcsóbb

A vízszintes elosztás 

Ez a rendszer a tömbházak belső hálózatának felújítását és egyben a 
másképpen történő kialakítását jelenti. Megszűnnek a jelenlegi füg-
gőleges vezetékek, melyeket egy lépcsőházi szigetelt vezeték vált fel. 
Ebből a vezetékből ágazik le minden egyes lakrészbe a hálózat – ezért 
hívják a rendszert, a megoldást vízszintes elosztásnak. A vezetékek 
újjáalakítása mellett fontos szempont, hogy egyéni hőszabályozó 
csapokat is felszerelnek a fűtőtestekre, melyek segítségével – mint a 
szerkezet neve is jelzi – szabályozni lehet a lakásba áramló hőmeny-
nyiséget, illetve nem utolsósorban a fűtőtestekre szerelt egyéni fo-
gyasztásszabályozók segítségével lehetőség nyílik az elfogyasztott hő 
lakrészenkénti mérésére. 

hAgyoMányteReMtő Felekezeti összeFogás

Történelmi egyházak ökumenikus találkozója
A székelyudvarhelyi Refor-
mátus Egyházmegye lelkészi 
közössége első alkalommal 
szervez ökumenikus találkozót, 
amelyet május 10-én tartanak a 
belvárosi református templom-
ban. A Hargita megye területén 
szolgáló keresztény magyar 
történelmi egyházak püspö-
ke, főesperesei és esperesei 
egyeztettek, mivel ez egy kiváló 
alkalom arra, hogy egymással 
ismerkedhessenek, illetve be-
szélgethessenek a szolgálataik 
közös kérdéseiről.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Száznyolcvan lelkipásztor 
(római katolikus, reformá-
tus, unitárius és evangéli-

kus) kapott meghívást az első 
ökumenikus találkozóra. Mint 
Antal Zoltán református espe-
res szervezőként lapunknak el-
mondta, Székelykeresztúron már 
hagyománnyá vált az ökuménia, 
az egymás szolgálása. Ezt a mo-
dellt próbálja átültetni megyei 
szintűre. Hosszú ideig nem volt 
megfelelő hozzáállás, viszont az 
esperes látta, hogy Borboly Csa-
bának, Hargita Megye Tanácsa 
elnökének is vannak hasonló el-
képzelései a felekezetek közötti 
összefogásról. – Közösek a szol-
gálataink, hisz nagyon sok közös 
vonás van bennük. Szükség lenne, 
hogy ténylegesen tudjunk egymás 
dolgairól. Egy lehetőség adódik 
arra, hogy más településen is be-
mutassuk a keresztúri modellt. Ez 

nekem kimondott szándékom, 
hogy hagyományt teremtsek az 
ehhez hasonló találkozókból. Re-
mélem, értő szívekre talál, és si-
kerül levetkőznünk az egymással 
szembeni előítéleteinket. Azért 
írtam a találkozó elé az első szót, 
mivel tudomásom szerint ilyen 
még nem volt a megyében, még a 
reformáció óta sem – hangsúlyoz-
ta Antal Zoltán. 

A csütörtöki találkozón be-
mutatkoznak főesperességenként, 
esperességenként, egyházkörze-
tenként 10-15 percben. Az egy-
házak énképe címmel Szász Tibor 
András felsősófalvi református 
lelkipásztor tart előadást, amelyet 
később megbeszélnek, majd nyi-
tott beszélgetéssel és imádsággal 
zárják a találkozót. Száznyolcvan lelkipásztor találkozik itt 
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III. A dolgozat

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

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

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

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

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

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

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

Folytatjuk
Zsigmond Enikő geológus,

Csíkszereda

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

ASapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem csíksze-
redai Élelmiszeripari Mér-

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

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

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

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

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

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

Nagy Balázs
megbízott egyetemi előadó

Látogatás a mintaméhészetében

Milyen nyelven tanuljon?

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

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

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

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

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

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

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

Nagy Mózes,
Csíkszereda



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

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

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

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

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

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

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

Gazdaság
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Az átlAgok „bűvkörébEn”

Fizetési és fogyasztási 
statisztikák

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

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

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

Elmaradnak 
az infrastrukturális 

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

H. Z.

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

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

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

értékek összehasonlításban

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



A Nagyszebeni Regionális 
Környezetvédelmi Ügynökség

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az Országos Réz, Arany és Vas Minvest Rt.

Balánbányai Fiókja

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

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

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

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

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

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

hargitanépeHirdetések
PAP ZOLTÁN

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

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

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

Zsoldosok döntik majd el
a kosárlabda-bajnokságot

székelyudvarhelyi siker asztaliteniszben

Első ligás az ISK–FSK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

egy siker, két vereség
A székelyudvarhelyi férfi A li-

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

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

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

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

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

Darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A Székelyudvarhelyi ISK-FSK újdönsült első ligás női csapata

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



lakás
ELADÓ 3 szobás, felszerelt tömb

házlakás Csíkszeredában, a Tudor 
negyedben saját hőközponttal. Tele
fon: 0722–664915, 0749–779536. 
(21865)

ELADÓ Csíkszeredában, a Pacsirta 
sétányon IV. emeleti, felújított, 2 szo
bás tömb házlakás. Irányár: 20 000 eu
ró, alkudható. Telefon: 0720–012771. 
(21865)

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

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

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

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

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

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

telek
ELADÓ 6,5 áras, építkezésre alkal

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

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

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

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

jármű
ELADÓ 2002es évjáratú Renault 

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

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

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

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

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

ELADÓ 2002es évjáratú Volkswa
gen Golf IVes, kombi, Euro 4es, 1.6
os motorral, frissen behozva, kevés 
illetékkel, megkímélt, karc és rozs
damentes állapotban. Extrák: ABS, 
szervo, négy légzsák, négy elektromos 
ablak, ülésfűtés, kipörgésgátló, távirá
nyítós MP3as CD, központi zár táv
irányítóval, klíma. Vállalok bármilyen 
tesztet. Irányár: 3350 euró. Telefon: 
0266–334468, 0721–773479. (21823)

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

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

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

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

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

vegyes
ELADÓ Nokia E51, eredeti finn 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tanfolyam
Könyvelési tanfolyam indul Csík

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

állás

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

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

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

szolgáltatás
János Jenő autóvezetőoktató 

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

Takarítást vállalok. Telefon: 0746–
107408.

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

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

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

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

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

megemlékezés

Kegyelettel emlékezünk 2009. 
május 9re,

KOPACZ TIBOR
(Öcsi)

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

részvétnyilvánítás

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

A csíkszeredai Iskolás Sport
klub biatlon és sífutás szakosztá
lyának közössége őszinte részvétét 
fejezi ki Márton Simon igazgatónak 
és családjának az édesanya elvesz
tése miatt érzett fájdalmában. Vi
gasztalódást a gyászoló családnak. 
(21864)

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

elhalálozás

Hirdetések

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

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

özv. MÁRTON ZSIGMONDNÉ,
Kovács Eszter

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

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

Fájó szívvel emlé
kezünk

FÜLÖP ÁKOS

halálának első évfordu
lóján. Emléke legyen ál
dott, nyugalma csendes! Szerettei. 
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Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

Csíkszeredában: Banceanu Tibor: 
0743–978705 (Zsögöd és környé-
ke, állomás környéke), Elekes Csa-
ba: 0745–544590 (Csíksomlyó és 
környéke), Nistor Attila: 0747–
140901 (köz pont), Rácz Dezső: 
0740–619711 (Kalász és Tudor 
negyed), Barabás-Sánta Nor-

bert: 0745–898658 (központ és 
Taploca), Szé kely udvarhelyen: 
Győrfi András: 0744–391537, Ja-
kab Zoltán: 0743–643995, Krafft 
István: 0742–419786

Vidéken:
Csíkdánfalva: Fábián Tünde – 
0745–565894, Csíkkozmás: Les -
tyán Jenő – 0726–604137, Csík pál

falva: Fü  löp Klára – 0740–535990, 
Csík szentgyörgy: Czikó Ildikó 
– 0747–781698, Csíkszentkirály: 
Gerczuj Pi roska – 0744–912658, 
Csík szentmárton: Potyó István – 
0724–976659, Csíkszentmiklós: 
Kovács Zsu zsanna – 0746–350229, 
Csík szépvíz: László Ferenc – 0266–
325000, Nagytusnád: Pál Csaba – 
0728–835643

Előfizetési áraink 
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

Apróhirdetés, megemlékezés: 
ma gán személyeknek 20 szó alatt 

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

hargitanépe

A BECI COM SERVICE Kft.
– Csíkszereda, Zsögöd utca 47. –

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hargitanépe

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

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

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

– Kinek ajánlja a kézilabdát?

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

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

– Miből áll az edzésprogram a 
kézilabdában?

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

– Milyen korosztállyal foglal-
kozik?

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

– Nevelés szempontjából az adott 
korosztálynál mire kell figyelni?

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

– Mennyibe kerül a szülőnek a 
kézilabda?

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

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

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

– Hol jelentkezhetnek az érdek-
lődők?

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

Jánossy Alíz

Ismerjük meg az edzőket (5.)

Czimbalmos-Kozma Árpád

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

AMagyar Jégkorongszövet-
ség elnöksége eldöntötte, 
hogy beadja a pályázatot 

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

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

Zajlik a vébé
A kiesés szélére került a kazah vá-

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

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



Napról napra
szabadidő

ma

Szerda
Az év 130. napja, a hátralévő napok száma 

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

Isten éltesse 
Gergely nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A görög eredetű Gergely jelentése: éberen 

őrködő. 

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

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

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

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

szággyűlés alelnöke 

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

tófejedelem 
1918. Gheorghe Coşbuc román költő 

Helytörténeti 
évfordulók

• Százötvenöt éve, 1857. május 
9-én született Budapesten Szabó Géza 
(szentmiklósi), csíkmegyei királyi tanfel-
ügyelő.

• Száz éve, 1912. május 9-én hunyt 
el Brassóban Polyánszky Dénes csendőr-
százados, szárnyparancsnok, csíkszeredai 
szakaszparancsnok.

• Harminc éve, 1982. május 9-én hunyt 
el Kolozsváron Mózes Pál mezőgazdasági 
szakíró. A székelyudvarhelyi Római Kato-
likus Főgimnáziumban tanult.

szünetel a szolgáltatás

Javítási munkálatok miatt szünetel az 
áramszolgáltatás holnap 8–16 óra között 
Csatószegen, a 192–286. szám alatt.

pénzügyekről a rádióban

A Marosvásárhelyi Rádió ma délben 
negyed egykor kezdődő Miben segíthe-
tünk? című műsorának témája: a személyi 
jövedelemadó bevallása, a 2%-os felaján-
lások civilszervezetek számára, valamint 
a szennyezési illeték visszaigénylése. Meg-
hívott: a Maros Megyei Közpénzügyi 
Igazgatóság végrehajtó igazgatója, Dénes 
Irén, aki hallgatói kérdésekre is válaszol a 
0265–307777-es vagy a 0365–424433-as 
telefonszámokon, illetve a 0755–044 519-
es SMS-számon. Műsorvezető: Agyagási 
Levente. 

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

Hargita Népe Udvarhely – Főszerkesztő-helyettes: Jakab Árpád Szerkesztők: Antalfi József, Berkeczi Zsolt, Máthé László Ferenc, Szász Csaba Fotó: ifj. Haáz Sándor 
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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

programajánló

Színház
Ma 10.30-tól és 12.30-tól A csodaforrás 

című mesejáték premierjét tartja a Csíki 
Játékszín társulata. Érvényes a Móka- és a 
Nagy Imre-bérlet (sárga színű).

Előadás
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület csíki szakosz-

tálya és a Sapientia – EMTE közös szervezé-
sében egy fényképes élménybeszámolót tart 
holnap 18 órától a Sapientia egyetem nagy-
aulájában Péterffy Attila és Kelemen Eleonó-
ra Kerékpárral a Mária úton – Csíksomlyótól 
Máriazellig címmel.

EKE-napi túra
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület gyergyói osz-

tálya vasárnap a Keleti-Kárpátokba szervez tú-
rát. Útvonal: Gyergyószentmiklós – Pongrác-
tető (1255 m) – Nyerges-nyak – Likas-nyak 
– Likas-csúcs (1675 m) – Likas-zsomboly – 
Likas-pusztája – Likas-vésze – Cohárd-patak 
– Gyilkos-tó – Gyergyószentmiklós. Indulás: 
vasárnap 8 órakor a kultúrháztól autóbusszal. 
Jelentkezni a 0741–086701-es telefonszámon 
lehet. Túravezető: Vadász Szatmári István.

Édesanyák hete 
A Csíki Anyák Egyesülete első ízben szer-

vezte meg az Édesanyák hete előadássorozatot. 
A rendezvény mai programja: 11 órától Lázár 
Mónika várja a kicsiket és nagyokat kézmű-
ves-foglalkozásra, az ebédszünet után, 15.30-
tól dr. Varró Éva tart előadást a serdülőkorról, 
illetve annak problémáiról. 17 órától meg-
hallgathatjuk Böjte Csaba ferences szerzetes 
gondolatait a család összetartó, védő szerepé-
ről, a napot pedig Sasvári-Szabó Erzsike bába 
és dúla 18 órától kezdődő előadása zárja, aki 
szerint az anyává válás kulcsfontosságú mo-
mentum egy nő szellemi fejlődésében, és tel-
jes további életét meghatározhatja. Helyszín: 
Hargita Megye Tanácsának márványterme. 

Néptáncelőadás
Pénteken 18 órától lép színpadra a 

Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes 
Csíkpálfalván, ahol a János vitéz, avagy a hős 
gyönyörűséges utazása és csodálatos megérkezése 
című műsorát mutatja be. A Néptáncelőadások 
Hargita megyének rendezvénysorozat Hargi-
ta Megye Tanácsa, a Hargita Megyei Kultu-
rális Központ és a Hargita Nemzeti Székely 
Népi Együttes közös programja.

felvételi a Művészeti Egyetemre 

Milyen szakokra lehet felvételizni és mes-
terizni? Mit kezdhetnek diplomájukkal a 
végzősök? Mit mesélnek azok, akik már bent 
vannak? És mire számítanak, akik az idén fel-
vételiznek? Élő-egyenesben a Marosvásárhelyi 
Művészeti Egyetemről szól a Marosvásárhelyi 
Rádió Kultúrpresszó műsora holnap délután 
14.20 és 16 óra között. Az egyetem tanáraival, 
diákjaival és a felvételizőkkel beszélgetnek a 
műsor szerkesztői: Kiss Dénes, Kányádi Orso-
lya és Parászka Boróka. 

2012. május 9., szerda | 15. oldalhargitanépe

www.parapista.com

– A Nagyi azért kövér, mert tele van szeretettel.

19 éves a Pallas-Akadémia Könyvkiadó

para

Opera, operett

AHargita Megyei Művészeti Népiskola tanári kamara-
zenekara a Kolozsvári Magyar Opera két énekesével, 
Covacinschi Yolanda szopránnal és Pataki Adorján 

tenorral, valamint a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia ze-
nészeivel közösen május 12-én Csíkszentdomokoson, a pol-
gármesteri hivatal dísztermében, május 13-án pedig Csíksze-
redában, a Márton Áron Gimnázium dísztermében tartanak 
előadást Opera, operett címmel. 

Az előadáson Mozart, Donizetti, Rossini, Verdi operái-
ból, Johan Strauss, Lehár Ferenc és Kálmán Imre operettjei-
ből játszanak részleteket. Az előadások mindkét helyszínen 
19 órától kezdődnek. A fellépést Hargita Megye Tanácsa, a 
Márton Áron Gimnázium, Csíkszentdomokos Polgármes-
teri Hivatala és a Music World Alapítvány támogatja. D
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HARGITA MEGYEI
M Ű V É S Z E T I 
N É P I S K O L A

Hargita Megye Tanácsa

HARGITA MEGYEI
MŰVÉSZETI NÉPISKOL A
K AMARAZENEK ARA

angverseny
OPERA–OPERETT ELŐADÁS

TÁ MOGATÓK MÉDI A PA RT N ER EK

M Á RTO N  Á RO N  GI M NÁ Z I U M

C S Í K S Z E N T D O M O KO S 
P OL GÁ R M E S T E R I  H I VATA L A

M U S IC  WO R L D  A L A PÍ T VÁ N Y

C Y 
szoprán (Kolozsvár)

P A 
tenor (Kolozsvár)

Művészeti vezető:
P E 

(Csíkszereda)

HELYSZÍN: 
a csíkszentdomokosi 

Polgármesteri Hivatal díszterme
IDŐPONT: 

2012. május 12., 1900 óra

HELYSZÍN: 
a Márton Áron Gimnázium díszterme, 
Csíkszereda
IDŐPONT: 
2012. május 13., 1900 óra

Jegyek a helyszínen kaphatók.
 10 lej  / DIÁKJEGY: 5 lej

Ferencz Imre: Madárkirakat

Verses madárhatá-
rozót írt Ferencz 
Imre azzal a nem 

titkolt szándékkal, hogy 
megszerettesse a madara-
kat a gyermekekkel. Ezt a 
könyvét a gyermekeknek 
szánta, mert meggyőződé-
se, hogy a gyermekek a leg-
biztosabb olvasók. A szer-
ző – Egyed Emese megál-
lapítása szerint – „a madarak mint képek, 
jelképek, természeti hangadó lények, sőt 
mozgó látványok, történetbeli szereplők 
bemutatására vállalkozott”. Vállalkozását 
pedig neves erdélyi és magyarországi ter-

mészetfotósok ritka szép-
ségű madárportréi teszik 
teljesebbé.

A könyv terjedelme 
40 oldal + 34 oldal szí-
nes illusztráció, kötött, 
ára: 22 lej. A könyv meg-
vásárolható a Gutenberg 
Könyvesboltban, Csík-
szereda, Petőfi utca 4. sz. 
Telefon: 0266–316798.

*
A kötetet ma 18 órától mutatják be 

Csíkszeredában, a Hargita Megyei Kultu-
rális Központ Pinceklubjában. Ismerteti: 
Sarány István.
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Százhatvannal akar biciklizni, 
hogy rekordot döntsön

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

volt kerékpáros világbajnok, hogy megdönt-
se a világcsúcsot.

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

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

Korondi havasigyopár-koszorús szívmotívum FOTÓ: ERŐSS MIKLÓS

fotóalbum

Korondi havasigyopár-koszorús szívmotívum FOTÓ: ERŐSS MIKLÓS
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Várható időjárás holnap Székelyföldön

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

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

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

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

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

Újul a város, 
vagy kampányol a hatalom? 

             VILLANÁS  Radó Krisztina

skandi  KÉSZÍTETTE: BENEDEK ENIKŐ

hargitanépe

sudoku

kezdő szint haladó szint

skandi pályázati szelvény 2012. május 9.

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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