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a g. kávézóban rendezkedett be 
hétvégén a Karrierkovács na-
pok keretében megszervezett élő 
Könyvtár elnevezésű program: a 
főként diákokból álló „olvasók” 
összesen huszonhárom „könyvet”, 
azaz különböző szakmák jelen lévő 
képviselőit „olvashatták ki.”

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

A Karrierkovács Napok nyitá
nyaként Szabó Attila tömör, 
gyakorlatias képzést tartott 

középiskolásoknak és főiskolásoknak 
az állásinterjún való megfelelő szerep
lésről, non verbális és verbális kommu
nikációról, lámpalázat leküzdő tech
nikákról, sok egyéb hasznos trükkről, 
tippről. A karrierkovácsolás az Élő 
Könyvtárral folytatódott a G. kávézó
ban. A két nap során a „könyvtárból” 
összesen 23 könyv volt kikölcsönözhe
tő, s noha a szabályzat félórás beszélge
téseket írt elő, esetenként még az egy 

órát is meghaladták a tájékoztatások. 
A pályaválasztás előtt állók bátorta
lanul indultak el a „polcok” között, 
hiszen sokak számára még idegen és 
új volt a rendezvény, de néhány olva
só kihasználva a lehetőséget, mind

két nap ellátogatott a könyvtárba és 
olyan embereket kölcsönzött ki, akik
kel a mindennapi életben nem lenne 
lehetősége egy asztalhoz ülni. A leg
sikeresebb élő könyvek a mentős és 
válságmenedzser, azaz Vass Róbert és 

Tankó László voltak, de hasonló ér
deklődésnek örvendtek az orvosok, 
sőt volt olvasó, aki a rendezvény szer
vezőit „lapozgatta”.

egy újabb határidő közeleg, alig 
egy hónapunk van, hogy rendel-
kezzünk jövedelemadónk két szá-
zalékával. május 16-ig mondhatjuk 
meg az udvarhelyi közpénzügyi 
hivatalnak, hogy melyik civil szer-
vezetnek szeretnénk felajánlani bé-
rünk, jövedelmünk egy kis részét.

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

Dimén Hunor Dénes, az ud
varhelyi közpénzügyi hivatal 
igazgatója lapunk megkere

sésére azt tudatta, a témában semmi 
változás: a jövedelmet megvalósítók 
ugyanazon egyszerű lépéseket megté
ve ajánlhatják fel jövedelmük két szá
zalékát. „Egyelőre gyenge a mozgás, 
de ez már megszokott Udvarhelyen, 
hisz a többség az utolsó héten, az utol
só nap indul meg. A lényeg az, hogy 
minden érintett éljen a lehetőséggel, 
ne hagyja, hogy adója két százaléka 
az államnak menjen, inkább ajánlja 

fel azt valamely általa kiválasztott civil 
szervezetnek” – buzdított mindenkit 
az igazgató, aki tanácsként azt is meg
fogalmazta, tényleg nincs értelme az 
utolsó napig várni, hiszen akkor tömeg 
és sor fogadja a pénzügyi hivatalban a 
felajánlani szándékozót, így megtör
ténhet, hogy az inkább lemond a sor
ban állásról, és „veszni hagyja” adója 
két százalékát. Dimén Hunor Dénes 
egyfajta könnyítő lépésként azt is 
említette, hogy postázni is lehet a for
manyomtatványt, arra viszont ügyel
jünk, hogy a feltüntetett, kért adatok 
pontosak legyenek, a borítékra pedig 
a Székelyudvarhelyi Közpénzügyi Hi
vatal név kell kerüljön, címként pedig 
a Malom utca 5. számot írjuk fel. 

Idén nincs tájékoztatás
A székelyudvarhelyiek felajánlási 

választása idén nehezebb lesz. A ko
rábbi években a Székelyudvarhelyi 
Közösségi Alapítvány (SZKA) a helyi 
médiával partnerségben megköny

nyítette a választást, hisz egy kalap 
alatt tömörítették a városért, térsé
gért tenni akaró szervezeteket, illet
ve hozzájárultak ahhoz, hogy az 
udvarhelyszékiek olyan civil szerve
zeteknek ajánlják fel jövedelemadó
juk 2 százalékát, melyek a legjobban 
szolgálják közösségünket. Az SZKA 
viszont idén úgy döntött, felnőttek 

már az udvarhelyiek annyira, hogy 
egyedül is boldogulni tudnak, ezért 
nem szervez a témában kampányt. 
A civil szervezetek így rá vannak 
kényszerítve, hogy maguknak kam
pá nyoljanak, illetve mindazok, akik 
felajánlhatják két százalékukat, kü
lönösebb buzdítások nélkül szintén 
maguk kell lépjenek. 

A legsikeresebb élő könyvek a mentős és a válságmenedzser voltak fotó: jakab árpád

23 könyv, harminc kölcsönzés

A könyvtárkatalógus információi 
szerint a 23 könyv összesen har
mincszor volt kiadva hivatalos ol
vasóknak, de nem elhanyagolható 
az a tény sem, hogy a rendezvény 
során a különböző szakterületeken 
sikeres „könyvek” megismerhették 
egymás munkáját, sikereit, és talán 
néhány gyümölcsöző kapcsolat is 
kiépült közöttük. A szervező Ud
varhelyi Fiatal Fórum tervei szerint 
a következő években is tartanak 
karriertanácsadó napokat, az Élő 
Könyvtár ötletét továbbgondolva 
terveznek újabb nyílt napokat más 
és más témákban.

tavaly Udvarhelyszéken kilencezer felajánló volt

Mint ismeretes, mindazok, akik adóköteles jövedelmet valósítanak 
meg, adójuk két százalékát egy kitöltött formanyomtatvány segítségé
vel odaadhatják, átirányíthatják valamely civil, nonprofit szervezet szá
mára. Élni kell tehát ezen lehetőséggel, ne engedjük, hogy adónk ezen 
kis része Bukarestbe kerüljön, tartsuk azt inkább helyben, használjuk 
helyi közösségépítő célokra, hisz – mint az SZKAnál is mondták – sok 
kicsi sokra megy. Nem mellékes, hogy tavaly Udvarhelyszéken 9000 fel
ajánlót jegyzett a pénzügy, ami azt jelenti, hogy az udvarhelyi adófize
tők ötven százaléka élt ezzel a lehetőséggel. 400 alapítvány volt érdekelt 
a történetben, amelyek összesen 335 000 lejt kaptak a kétszázalékos fel
ajánlásokból. A történetnek van tehát tétje.

hírfolyam

> Indulhat a házszigetelés. Jóváhagyta a 
képviselőház gazdasági szakbizottsága a 69es 
számú, épületek hőszigetelésére vonatkozó sür
gősségi kormányrendeletet, a kérdés a héten ke
rül a plénum elé – tájékoztatott Antal István. Az 
udvarhelyi parlamenti képviselő elmondta, ha a 
honatyák elfogadják a tervezetet, magánszemé
lyeknek is lehetőségük lesz, hogy tízszázalékos 
önrész kifizetése mellett ötéves futamidőre ked
vezményes kamattal juthassanak a kölcsönhöz. 
Az elfogadásra váró program valószínűleg már 

a nyáron rajtol. Antal szerint ugyanakkor a kép
viselőház gazdasági szakbizottsága ma tárgyalja 
a képviselő felvetését, miszerint megoldást kell 
találni a hóeltakarító cégekkel megkötendő 
szerződések módosítására. „Ezek a szerződések 
rendszerint március végéig szólnak, ezért szük
ség van egy kitétre, hogy rendkívüli helyzetek
ben is bevethetők legyenek a hótalanító gépek, 
– mondja a képviselő. Antal már tárgyalt az 
ügyben Cătălin Romanescuval, az Országos Út
ügy Hargita megyei igazgatójával, akitől írásos 
jelentést kért és kapott a kései tél miatt megyénk 
útjain kialakult helyzetről.

> Új alelnök az SZMVSZ-nél. Rendkí
vüli közgyűlést tartott a Székelyudvarhelyi 
Mikrovállalkozók Szövetsége (SZMVSZ). 
A résztvevők elfogadták a tavalyi tevékeny
ségi beszámolót, majd Varga Zita Anna sze
mélyében új alelnököt választottak. A szö
vetség idei tervei között szakmai előadások, 
konferenciák, képzések és üzletembertalál
kozók szervezése, kiállításokon, vásárokon 
való részvétel szerepel.

> Legkevesebb hatszor lopott. Három 
hónapig nyomozott a fenyédi és oroszhe

gyi rendőrség egy fiatalember után, akit 
többrendbeli lopás miatt kerestek. A nyo
mozó hatóság korábban annyit tudott, a 
nyomok alapján számos betörés köthető 
össze, a tettes kilétére pedig a múlt héten 
derült fény, amikor előállították a 20 éves 
S. L.t. A rendőrség bizonyítékai alapján 
kijelenthető, az illető az év elejétől a két 
községben legkevesebb hat lopást hajtott 
végre, háztartásokba hatolt be, ahonnan 
különböző javakat tulajdonított el. A tol
vaj ügyének kivizsgálása zajlik, ő szabadlá
bon védekezhet.

Fogadj öröKbe egy Fát! 

A kőris és az 
ezüstfenyő a menő 
többnyire kőrisfákat és ezüst-
fenyőket fogadnak örökbe azok, 
akik csatlakoznak a polgármes-
teri hivatal által meghirdetett 
Fogadj örökbe egy fát! című 
programhoz. az örökbefogadók 
április 27-ig jelentkezhetnek a 
polgármesteri hivatalnál, 29-én 
lesz az örökbefogadás pillanata.   

M.L.F.

Székelyudvarhely Polgármesteri 
Hivatala április 10én hirdette 
meg a Fogadj örökbe egy fát! 

programját, mely révén, mint isme
retes, a nemrég felújított városi park új 
csemetéinek igyekeznek gazdát talál
ni. Kelemen Klára, a városgazdálkodá
si osztály munkatársa, a program fele
lőse arról tájékoztatott, hogy ez idáig 
huszonkét személy és intézmény irat
kozott fel nála, a program tehát elérte 
célját, hisz korábban a polgármester 
úgy nyilatkozott, ha húszharminc je
lentkező lesz, akkor már megérte be
levágni. „Az érdeklődők száma ennél 
jóval magasabb volt, többen jöttek, 
majd közölték, lemennek a parkba, 
szétnéznek, aztán választanak, ezért 
úgy gondolom, a határidőig még lesz
nek, akik fát fogadnak majd örökbe” 
– közölte Kelemen, akitől azt is meg
tudtuk, hogy a jelentkezők többnyire 
kőrisfákat és ezüstfenyőket fogadtak 
örökbe. Jó tudni, hogy a polgármes
teri hivatal városgazdálkodási osztá
lyán április 27ig várják a fát örökbe 
fogadni kívánókat, az örökbefogadá
si pillanatra pedig 29én a helyszínen 
kerül sor, ahol a „tulajdonosok” ok
levelet is kapnak, illetve majd a fájuk 
mellett egy tájékoztató táblácska 
is hirdetni fogja, ki ügyel az adott 
fára. Választék amúgy van bőven, 
hisz a parkfelújítás során 451 fát 
ültettek. Ebből száz hárs, 78 dísz
szilva, 55 díszalma, 50 kőris, 25 szo
morúfűz, 135 akác, 6 szomorú eperfa 
és 2 galagonyafa. 


