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hirdetések Kommunikációs tréning 

községi könyvtárosok számára

Kidobott pénz hiábavaló munkálatokra

Megnyúzták a fát

Nem tudnák fizetni

10. oldal |  2011. április 27., szerdahargitanépe

A csíkszentléleki 
SUTA II kőbánya 
eladásra kínálja 

a következő termékeket: 
 nemes zúzalék (criblură): 
 0-8, 8-16, 16-25 mm;
 zúzalék (piatră spartă): 
 0-90, 0-63, 80-300 mm;
 tömbkő (piatră brută);
 hulladékkő (deşeu carieră).

Érdeklődni hétfőtől péntekig 
8–16 óra között a 0745–841788-
as telefonszámon.

A Csíkszeredai 
Erdészeti Igazgatóság 

árverést szervez 
50 m3 fűrészáru 

értékesítésére 
2011. április 29-én 10 órától. 

Érdeklődni a 0266–371076-os 
telefonszámon.

Magyarországra  
elektronikai cégekhez  

szakképzetlen  
női és férfidolgozókat  

keresünk, 
szállás, utazás ingyenes, 

azonnali kezdéssel, 
telefonszám: 

0755–067685.

A PROD-DANY-MAR Kft.
a LEX FORI I.P.U.R.L. jogi felszámoló révén közli, hogy 2011. május 12-én 
11 órakor a jogi felszámoló székhelyén (Csíkszereda, Tudor Vladimirescu utca 
47. szám) közvetlen áralku során eladásra kerül a csődbe ment cég fából készült 
garázsépülete, amelynek összára 210 euró, áfa nélkül. Ugyanakkor nyilvános ár-
verésre kerül a fenti cég Mitsubishi L200 márkájú haszonjárműve, amelynek az 
indulási ára 7320 euró, áfa nélkül.

Amennyiben nem kerülne sor odaítélésre, az áralkut csütörtöki napokon 
11 órakor megismételik (ünnepnapok kivételével).

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló székhelyén 
vagy a 0266–372216-os és a 0758–060243-as telefonszámokon kapható.

A gyergyóalfalvi 
közbirtokosság vezetősége 

közli, hogy tekintettel 
a tragikus eseményekre, 

a meghirdetett 
közbirtokossági 

közgyűlés elmarad 
egy későbbi időpontra.

TUSNÁD KÖZSÉG TANÁCSA
értesíti az érdekelteket, hogy az 
ÁLTALÁNOS TERÜLETREN-
DEZÉSI TERV bemutatott vál-
tozatára környezetvédelmi vélemé-
nyezést kérelmezett.

Az érdekeltek az említett terv 
környezeti és vízügyi hatásaival 
kapcsolatos észrevételeiket írásban, 
az észrevételező adatainak feltün-
tetésével megtehetik naponta 9–15 
óra között a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökségnél, Csík-
szereda, Márton Áron utca 43. szám 
alatt, 2011. május 12-ig.

Megdöbbentő látvány fogad 
a felső Bethlen negyedben: 
elevenen megnyúzott fa a 

patakmeder mellett, ahol a nyáron 
a diákok szórakoztak. Még meg sem 
születhettek ezek a fiatalok, amikor 
beültettük ezt a területet. A neme-
sebb csemeték jó részét az itt legelésző 
lovak ették le, a maradékot lekaszál-
ták a környéken garázdálkodók, csak 

ezek a juharok maradtak meg, bízva 
egy jobb sorsban. A minap azonban 
ritkán látott kegyetlenséghez folya-
modtak valakik: elevenen nyúzták 
meg, hántották le annak a fának a 
kérgét, amelynek árnyékában, gon-
dolom, feledhetetlen napokat töltöt-
tek el a nyári vakációban.

dr. szabó József,
székelyudvarhely

Az egészségügyi minisztéri-
um a kórházak átalakításá-
ba kezdett, vagyis azokat az 

egységeket, amelyek nem felelnek 
meg a követelményeknek, öregek ott-
honává alakítják. Arról viszont nem 
hallottam, hogy milyenképpen, ho-
gyan történne meg az átalakítás, mert 

gondolom, nem maradhat úgy, ahogy 
eddig. Tudomásom van arról, hogy a 
már működő öregotthonok havi bére 
meghaladja az 1300 lejt, ezt az össze-
get pedig az öregek többsége – főleg a 
rászorulók – nem tudják majd fizetni.

Jakab sándor nyugdíjas, 
Csíkszereda

Kőszegi Ágnes és Törökné 
Jordán Kata, a budapesti 
Könyvtári Intézet szakem-

berei irányításával akkreditált kom-
munikációs tréning zajlott április 
4–7. között Kászonaltízen, Hargita 
megyei községi könyvtárosok rész-
vételével. 

A képzés a Szülőföld Alap tá-
mogatásával jött létre, a Romániai 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
szervezte, a Kájoni János Megyei 
Könyvtárral, az OSZK Könyvtári 

Intézetével, valamint a kászonaltízi 
Miklós Márton Községi Könyvtár-
ral együttműködve.

A 30 órás képzés célja a részt-
vevők kommunikációs készsé-
ge inek fejlesztése volt, mely nél-
külözhetetlen mindennapi mun-
kájukban. Csoportmunka kereté-
ben gyakorlatban ismerkedhettek 
a könyvtárosok számára is nagyon 
fontos kommunikáció sajátossá-
gaival, nehézségeivel, buktatóival, 
a konfliktuskezelés és döntésho-

zatal technikáival. Sajátos problé-
mák fogalmazódtak meg, melyek-
nek megoldásában sokféleképpen 
segítettek a trénerek ötletekkel 
vagy akár egyéni beszélgetések 
során.

Egymásra figyelés, türelem, oda-
adás, tisztelet és szeretet jellemezte 
a községi könyvtárosok együttlétét, 
amelyet a kászoni vendégszeretet 
tetézett.

kuna ibolya,
Csíkszereda

Hargita megyében – és 
nem csak ott – minden-
ki bosszankodik az utak 

minősége miatt, hogy a cégek rossz 
munkát végeznek (ami igaz is), de 
senki sem mond semmit, amikor 
éppen esőben és havazásban öntik 
az aszfaltot csak azért, hogy elnyer-
jék a választók tetszését, és hogy 
közpénzt költsenek el, amihez mi 
mindannyian hozzájárulunk. 

Nagyon megdöbbentem, ami-
kor egy szép novemberi napon 
(havazás és 2-3 fok hőmérséklet) 
a székelyudvarhelyi Viaduct Kft. 
aszfaltozta a 123B megyei utat 
Mindszent és Csíkszereda között, 
és gondoltam, egy új technoló-
giáról lehet szó, de nem az volt. 

Körülbelül egy hónapra rá megje-
lentek az első „gödröcskék”, ame-
lyek egyik napról a másikra nőnek, 
ahogy tulajdonképpen az útadó is. 
Amint tapasztaltam, a helyzet nem 
egyedülálló, vannak más esetek is... 
Úgy tűnt, hogy a Hargita megyei 
építkezésminőség-ellenőrző hivatal 
vagy a megyei tanács (akik a pénzt 
adták és alkalmazták ezen megbíz-
ható céget) nem tudnak ezekről az 
„örök időkig tartó” munkálatokról, 
ez csak természetes, mert hogy is 
mentek volna terepre abban az íté-
letidőben... Azt gondoltam, talán 
egyedi eset volt, de mivel nap mint 
nap arra járok, megint meglepőd-
tem, amikor láttam, hogy 2011. áp-
rilis 8–13. között ugyanolyan rossz 

időjárás közepette – havas eső, 
eső, 4-5 Celsius-fok hőmérséklet 
– megint aszfaltoznak, és a vízzel 
teli gödröket töltik fel ugyanazon 
az útszakaszon. Talán nem kellene 
annyit sírnunk, hogy nincs pénz és 
rosszak az útjaink, amikor kidobják 
olyan munkálatokra, amelyek pár 
hét elteltével mintha nem is létez-
tek volna...

Nem tudom, ki a Hargita me-
gyei építkezésminőség-ellenőrző 
hivatal vezetője, de az tiszta, hogy 
a megye „nagyjaitól” kapja az utasí-
tásokat, mert másképp nem értem, 
miért nem végzi el kellőképpen a 
munkát. 

György János,  
a 123B megyei út használója

Séta a múltban

Április 5-én Csíkszentléleken 
részt vettem Beder Tibor 
Az utolsó csata című, leg-

újabb könyvének bemutatóján.
Jó volt ott lenni, találkozni 

a „múlttal”. Rengeteg érték van a 
könyvben, amit nem lehet elmon-
dani, olvasni kell, mert igaz törté-
nelem, bővíti ismereteinket, nevel, 
jövőbe mutat.

Számomra, aki a községben 
éltem le pedagógusi pályámat, 
pozitív érzelmeket sugallt, jó 
volt nosztalgiázni. Az utolsó 
„tatárbetörés” 1982-ben volt a 
Véreskép Találkozón. Ez is benne 
van a könyvben. Azon a „tatártá-
madáson” a három falu – Fitód, 
Szentlélek és Mindszent – lakos-
ságának nagy százalékát sikerült 
összefogni, részt vállaltak a ren-
dezvényben. Éreztük a szeretetet, 
a közös munka minden akadályt 
legyőzött. 

A könyv üzenete lelki táplálék, 
erő, tenni akarás, hiszen a mögöt-
tünk álló múlt előre mutató tevé-
keny jövőre serkent. Köszönet érte! 
Köszönet az értékes könyvbemu-
tatásért! Köszönet a szervezőknek, 
akiknek a vendégszeretete, együtt-
működése példaértékű!

Örültünk, hogy együtt lehet-
tünk a sok régi ismerőssel.

kelemen rozália ny. tanár,
Csíkszereda

Megkaptuk levelét. Kósa Gergely csíkszeredai olvasónk a Mü 
időnkben nem így vót című sorozatban megjelent DVD-kel kapcsolat-
ban mondja el véleményét. Szerinte a humor a székely ember sajátja, így 
ezek a humoros DVD-k a szórakozást szolgálják, nem pedig a székely 
embert gúnyolják ki. Ezért látja létjogosultságukat. Arról nem is beszél-
ve, hogy minden viccnek fele igaz.


