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> Nincs fűtés a balánbányai iskolában. A 
prefektushoz fordult segítségért tegnap Ferencz 
S. Alpár főtanfelügyelő a balánbányai oktatási 
intézmények érdekében. Az ottani polgár-
mesteri hivatal ugyanis nem fizette ki a fűtési 
számlákat, ezért múlt héten felfüggesztették 
a gázszolgáltatást a középiskola számára, és a 
napközi otthon fűtése is veszélyben van a ki-
fizetetlen számlák miatt. A prefektusi hivatal 
igyekszik segíteni, amennyiben azonban nem 
sikerül pénzt keríteni, veszélybe kerül az óvo-

dai oktatás, hiszen a kicsiknek nemcsak meleg-
re, de főtt ételre is szükségük van, amit szintén 
a gázszolgáltatás függvényében tudnak elkészí-
teni. Balánbányán az őszi és tavaszi hónapok-
ban egyébként évek óta visszatérő problémát 
jelent a tanintézmények fűtése, mivel a polgár-
mesteri hivatal rendszeresen késik a számlák 
kiegyenlítésével.

> Nyílt levél Schifferhez. Nyílt levélben 
fordult Schiffer Andráshoz, a Lehet Más a 
Politika nevű párt frakcióvezetőjéhez Borboly 
Csaba: Hargita Megye Tanácsának elnöke azt 

nehezményezte, hogy az LMP aktivistái a párt 
múlt heti demonstrációjának részeként lera-
gasztották a budapesti Kossuth téren felállított 
EGYÜTT-Lét című fotókiállítás egyes műveit, 
köztük székelyudvarhelyi, küküllőkeményfalvi, 
kézdivásárhelyi és sepsiszentgyörgyi fotómű-
vészek munkáit is. Borboly szerint „különösen 
fájó és megdöbbentő, hogy az egy új politikai 
stílus megjelenéséért küzdő LMP aktivistái 
székelyföldi fotóművészek versenyműveit is 
performanszuk tárgyává tették”, ezért a levél 
végén felszólítja a párt vezetőit: közöljék, hogy 
az akció az LMP Székelyfölddel kapcsolatos 

hivatalos álláspontjának része-e, és ha nem, mi-
ként kívánják megkövetni „Székelyföld méltán 
felháborodott közvéleményét”.

> Pótlólagos takarítás Csíkszeredában. 
A kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt öt 
utcában maradt el az általános tavaszi nagyta-
karítás. Ezt pótolandó április 27-én, szerdán 
14–20 óra között a Decemberi Forradalom; 
április 28-án, pénteken 14–20 óra között a 
Nagy István és a Szív; április 30-án, szomba-
ton 9–17 óra között a Kossuth Lajos és a Gál 
Sándor utcában fognak takarítani. 

Hargita megye vezeti az álriasztások országos listáját

112: diliflepnivel rontják a statisztikát

a vöröskereszt karitatív akciója

Húsvéti ajándék nehézsorsúaknak

Büntetés nélkül vihetők vissza a kölcsönzött kötetek

„Megbocsátó” könyvtárosok

Hargita és kovászna megye veze-
ti a 112-es sürgősségi segélyhí-
vó számra befutó hamis hívások 
statisztikáját. az év első három 
hónapjában például száz hívás-
ból mindössze 15 bizonyult valós 
riasztásnak.

Mihály László
mihaly.laszlo@hargitanepe.ro

Országos második helyezett 
Hargita megye a 112-es 
sürgősségi segélyhívó szám-

ra befutó álriasztásokat illetően: 100 

hívásból 85 esetében derült ki, hogy 
hamis hívás. A Speciális Távközlé-
si Szolgálat (STS) első negyedévre 
vonatkozó jelentése szerint Hargita 
megyében 65 084 hívás futott be a 
segélykérő vonalon a január–már-
ciusi időszakban, ezeknek pedig 
mindössze 15,2 százaléka, 9890 hí-
vás bizonyult valós riasztásnak.

A hamis riasztás kategóriába 
nemcsak azokat a hívásokat sorol-
ják, amelyeket többször kezdemé-
nyez ok nélkül a hívó, hanem azo-
kat is, amikor például tudtán kívül 

tárcsáz a telefonáló (zsebében lévő 
telefonján megnyomódik a segély-
kérő gomb), kíváncsiságból tárcsáz 
vagy nem sürgősségi eset miatt for-
dul a 112-höz. „Bár tény, hogy Har-
gita megye listavezető a negatív sta-
tisztika terén, azt is figyelembe kell 
venni, hogy a legtöbb álriasztás kö-
rülbelül három személytől érkezik 
– az ő »tevékenységük« az összes 
téves hívás 10 százalékát teszi ki” 
– magyarázza lapunknak Dumitru 
Călușeriu, a Hargita megyei 112-es 
segélyhívó diszpécserszolgálat ve-
zetője. Mint kifejti, mindhárman 
feltöltőkártyás mobiltelefonról ka-
lózkodnak, egyikük pedig még 
csak nem is büntethető: igazolása 
van arról, hogy elmeorvosi kezelés 
alatt áll. Igaz, a többi esetben sem 
foganatosítottak jogi lépéseket, az 
ingyenes hívószámmal visszaélők 
eddig megúszták figyelmeztetéssel 
– az országban viszont az első há-
rom hónap alatt összesen 904 eset-
ben büntettek hamis riasztásért.

Január–március hónapokban kü-
lönben Hargita megyében a beér-
kező valós hívások több mint fele, 
56,47 százaléka kérte a mentők se-
gítségét, 2261 telefonáló (24,14%) 
a rendőrséghez fordult, 1611-en 
(17,20%) igényelték a rohammen-
tők vagy tűzoltók beavatkozását, és 
205 esetben (2,19%) volt szükség a 
csendőrök mozgósítására.

a Hargita megyei vöröskereszt-
tel partnerségben hatvan, nehéz 
anyagi körülmények között élő 
családot ajándékoznak meg élel-
miszercsomagokkal a villamossági 
vállalat, illetve a román kereske-
delmi Bank megyei kirendeltségei-
nek dolgozói.

takács éva 
takacs.eva@hargitanepe.ro

A jótékonysági akció kedvez-
mé nyezettje 60 csíkszent-
do  mokosi, csicsói, rákosi, 

madarasi és balánbányai, rendkívül 

nehéz anyagi körülmények között 
élő család. A Román Kereskedelmi 
Bank Hargita megyei kirendeltsé-
gének alkalmazottjai által gyűjtött 
és húsvéti ajándékra szánt összeget 
a bank megduplázta, és adakoztak a 
villamossági vállalat alkalmazottjai 
is, hogy minél több emberen tud-
janak segíteni. Az így összegyűlt 
4335 lejből állítanak össze alapélel-
miszerekből és konzervekből álló, 
egyenként 70 lej értékű csomagokat, 
amelyeket a Hargita Megyei Vörös-
kereszt önkénteseivel közösen szál-
lítanak ki holnap a rászorulóknak. 

A kedvezményezettek listáját a Vö-
röskereszt alkalmazottjai állították 
össze azon névsor alapján, amelyet 
év végén a helyi önkormányzatok-
tól kaptak meg, kiválogatva azokat 
a családokat, amelyek december és 
január folyamán nem kaptak élelmi-
szerjegyekből álló segítséget.

A Román Kereskedelmi Bank 
Hargita megyei kirendeltségeinek 
néhány alkalmazottja szabadnapot 
vesz ki holnap, hogy a Vöröskereszt 
önkénteseivel közösen tudják elvin-
ni az ajándékokat a rászoruló csalá-
doknak. 

A segélyhívó diszpécserszolgálatához befutó hívások 85 százaléka álriasztás fotó: mihály lászló
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Péntekig tart a megbocsátás Hete 
a kájoni jános megyei könyvtár-
nál: ez alatt az idő alatt nem rónak 
ki büntetést a köteteket kölcsön-
zési határidőn túl visszaszolgálta-
tó olvasóknak. Bedő Melinda igaz-
gató szerint – akárcsak a korábbi 
években – ezúttal is nagy népsze-
rűség elé néz a kezdeményezés, 
bár még csak két nap statisztikái 
vannak előtte.

M. L.

Két napja tart a Megbocsá-
tás Hete a Kájoni János Me-
gyei Könyvtárnál, és máris 

56 régebb kikölcsönzött könyvet 
vitt vissza 38 személy. A kölcsönzési 
határidő túllépéséért viszont ezúttal 
nem kaptak sem pénzbüntetést, sem 
kitiltást: a kezdeményezés éppen azt a 
célt szolgálja, hogy minél több kötet 
kerüljön vissza a tékákba.

„A Kájoni János Megyei Könyv-
tár által meghirdetett, április 18–22. 
között zajló Megbocsátás Hete egy or-

szágos rendezvénysorozat része, amely-
re 2005 óta április hónap folyamán ke-
rül sor a nagyobb közkönyvtárakban. 
Nálunk ez a mozgalom 2007 óta része 
a könyvtári hét rendezvényeinek” – 
mondta el lapunknak Bedő Melinda. 
Az intézmény igazgatója hozzátette, a 
Megbocsátás Hetének lejárta ezúttal 
egybeesik a Romániai Könyvtárosok 
Napjával is – a román kormány egy 
2005-ös határozat értelmében április 
23-át jelölte ki a tékákban dolgozók 
ünnepeként. Az időpontválasztást az 
április hónaphoz kötődő történelmi 
események indokolják: 1564-ben ek-
kor született és 1616-ban ekkor halt 
meg William Shakespeare, valamint 
szintén 1616-ban ekkor hunyt el Cer-
vantes. 1930-ban Spanyolországban 
ezt a napot jelölték ki a Könyv napjává, 
1964-ben nyilvánította az UNESCO 
a Könyv és a szerzői jogvédelem nap-
jává, 1993-ban az Európai Közösség a 
Könyv Európai Napjává, majd 2005-
ben Románia a Könyvtárosok Orszá-
gos Napjává. 

a csíkszeredai erdészeti igazgatóság 
– Csíkszereda, Márton Áron u. 78. szám alatti székhellyel, 

telefon: 0266–313222, J19/1056/1991, CUI RO 1590120 –
2011. május 23-án a cég székhelyén 

nyílt árverést szervez az alábbi épületegyüttes eladására:
– péntekpataki épületegyüttes – Gyergyótölgyes – Péntekpataka sz. n. 

– Gyergyótölgyesi Erdészeti Hivatal – indulási ár 153 583 lej + áfa.
Az árverés időpontja: 2011. május 23-án 12 órakor. Részt vehetnek 

magán- és jogi személyek.
Részvételi díj – 100 lej
Az eladásra kerülő ingatlanok listája, valamint a tenderfüzet megvásá-

rolható az erdészeti igazgatóság székhelyén.
Részletes felvilágosítás a 0266–313222-es telefonszámon kapható. 


