
A csíkszeredai sportcsarnokban 
június 10–12-e között Székely-
földi termékvásárt és kiállítást 
rendeznek, amelyre Hargita, 
Kovászna és Maros megyei ter-
melőket hívtak meg – közölte a 
vásárt Csíkszereda város önkor-
mányzatával közösen szervező 
Civilek Háromszékért Egyesület. 
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A székelyföldi termelői se
regszemlének tavaly Kéz
di vásárhely adott otthont, 

idén – a rendezvényt időpontjában 

a csíksomlyói búcsúval is összehan
golva – a Hargita megyei megye
székhelyre esett a rendezők válasz
tása, amiben – mint Bereczki Kin
ga, a háromszéki egyesület elnöke 
kiemelte – a helyi városvezetésben 
is támogató partnerre találtak.

Céljuk a közösségépítés és a 
székelyföldi emberek öntudatának 
erősítése, amit a Hargita, Kovászna 
és Maros megyéből meghívott 
termelők mellett a térségünk kul
turális, szellemi örökségét és hí
rességeit bemutató programmal is 
erősíteni kívánnak. A vásárra meg

hívott kiállítók közül eddig 32en 
jelezték részvételi szándékukat, 15 
termelővel pedig már a szerződés
kötésen is túlvannak a szervezők. 
A vásárt és ünnepi programját 
a hazaiak mellett 54 magyaror
szági utazási irodához juttatták 
el, szintén a kiállítás széles körű 
népszerűsítését szolgálja az eddig 
kinyomtatott kétezer szórólap és 
nyolcszáz plakát mellett a Csík
szeredában, Székelyudvarhelyen, 
Gyergyószentmiklóson és Sepsi
szentgyörgyön felállítandó egy
egy óriásbanner is. 
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Körkép
társadalom

Szerda este Bukarestből mintegy 50 perces késéssel indult el 
Nagyváradra a Tarom járata. Bizonyára nem az első, nem is az 
utolsó eset, amikor késve indul vagy érkezik egy menetrendsze-
rűen közlekedő repülőgép. S talán nem is kellene felfigyelnünk 
rá, ha nem lenne egy sajátos háttere: állítólag azért szállt fel 
megkésve az a repülő, mert mások is „késtek”, nevezetesen Elena 
Udrea és Anca Boagiu miniszter asszonyok, valamint Roberta 
Anastase, a képviselőház elnöke. Ők annak a kormánypárti 
küldöttségnek voltak a tagjai, amely Emil Boc pártelnököt kí-
sérte el választási kampánya során. Hogy milyen kampányról 
van szó? Május 14-én választja meg elnökét a kormánypárt, s 
jelöltként indul a jelenlegi pártelnök, Emil Boc kormányfő is. 
Lévén, hogy még két jelölt, Vasile Blaga és Theodor Paleologu 
pályázik a pártelnöki székre, igen intenzív választási kampány 
zajlik ebben az időszakban. Ennek keretében Emil Boc vidéki 
látogatásai szinte mindennaposakká váltak, sokszor összemosva 
pártelnöki tisztségét a kormányfőivel, s pontosan azt sem tudni, 
hogy milyen minőségben tesz itt vagy ott munkalátogatást. Hol 
egy vasúti átjárót avat fel, hol egy munkatelepet keres fel, hol 
szakmai jellegű értekezleten vesz részt. Az ellenzéki parlamenti 
pártok képviselői, de egyes politikai elemzők is kifogásolták a két 
funkció ilyenszerű összemosását, illetve azt is, hogy a közpénzek-
ből nem kis összegeket emészt fel egy-egy ilyen kiszállás. A köz-
ponti közigazgatás intézményrendszerének személygépkocsijai 
tesznek meg több száz kilométeres utakat, kisebb vagy na-

gyobb rangú állami köztisztviselők kísérik el útjára a pártelnö-
köt, illetve a kormányfőt, no meg a miniszterek népes serege is, 
akikről ugyancsak nem tudni, hogy milyen minőségben vannak 
jelen, de rendszerint ott van az ország különböző sarkaiban 
Gheorghe Flutur, a kormánypárt egyik alelnöke is, aki egyéb-
ként Suceava megye tanácselnöke. És óhatatlanul ott vannak 
az Őrző-védő Szolgálat (SPP) biztonsági tisztjei is. Na, ők sem 
csókért őrzik a kormányfőt, illetve a minisztereket. Az igaz, 
hogy a vonatkozó törvényes előírások értelmében nekik kutya 
kötelességük bármilyen természetű és jellegű útra elkísérniük a 
kormányfőt, biztonságáról gondoskodniuk – ez majd minde-
nütt a világon kijár egy ilyen rangú közméltóságú személynek. 
Azaz formálisan rendjén vannak, illetve lennének a dolgok, de 
erkölcsileg igenis kifogásolható a túlzás, mert az könnyen ölthet 
visszaélésjelleget. A megkülönböztetett gondoskodás ugyanis a 
kormányfőnek jár ki, nem pedig a pártelnöknek – még akkor 

sem, ha történetesen az a párt kormánypárt. Mint ahogy az 
sincs rendjén, hogy párttevékenység megkövetelte költségeket 
finanszírozzanak közpénzekből. Ilyenképpen pedig nem alap-
talan az ellenzéki pártok, illetve az egyes politikai elemzők és 
civil szervezetek által megfogalmazott kifogás. Erre most, utó-
lag, úgy tűnik, rádöbbentek a kormánypárt vezetői is, ugyanis 
a hét elején Emil Boc kijelentette, hogy a pártja által bérelt tár-
sas gépkocsival „terepezik” pártelnöki minőségében, kíséretével 
együtt. Ezért vették igénybe a már említett Tarom-járatot is, 
és a repülőgépjegyeket is a pártkasszából fizették meg. Jó, hogy 
a 24. órában rádöbbentek maguk is: a kampányuk körül nincs 
minden rendjén, legalábbis annak egyes költségei vonatkozásá-
ban. Azt viszont nem hinnénk, hogy az eddig állami bérkocsik-
kal elfurikázott üzemanyagköltségeket megtérítené a párt. És 
ha már nem igényelnek állami luxusgépkocsikat vagy belügy-
minisztériumi helikoptert, hanem felülnek arra a menetrend-
szerűen közlekedő repülőgépre, akkor vegyék maguknak azt a 
fáradságot, hogy ne késleltessék a felszállást, és a többi utasnak 
se kelljen felállnia a helyéről azért, hogy a „pártdelegáció” elvá-
lasztható legyen a pórnéptől. 

Késett a repülő
      NézőpoNt n Hecser Zoltán

HirdetésAntal Attila alpolgármester a szervező Civilek Háromszékért Egyesület képviselőivel. Közös kezdeményezés a vásár fotó: mihály lászló

Csíkszeredába várják három megye termelőit

Kiállítás és hagyományos 
termékvásár a pünkösdi búcsú alatt

veszélyes tusnádfürdői látványosság

Átköltöztetnék 
az anyamedvét

Rendszeresen meglátogat egy 
hulladékgyűjtő szigetet tusnád
fürdőn egy anyamedve és két bo-
csa. A medvék esti lakmározásai 
turistalátványossággá váltak a 
fürdővárosba látogatók számá-
ra, de a helyzet veszélyességére 
való tekintettel a környezetvé-
delmi ügynökség az állatok átte-
lepítését szorgalmazza.

HN-információ

Egy anyamedve és két bocsa 
áttelepítését sürgetik a Har
gita Megyei Környezetvé

delmi Ügynökség szakemberei: az 
állatok minden este felkeresnek 
egy tusnádfürdői hulladékgyűjtő 
szigetet, hogy a szemetesek tartal
mából lakmározzanak. Bár a kon
ténereket kerítés védi, a bocsok 
néhány lyukon át hozzáférnek a 
táplálékhoz. 

– Rendkívüli a látvány: a medvék 
minden este megérkeznek, az anya
állat „beküldi” bocsait a kukákhoz, 
amíg ő a kerítésen kívül várakozik. A 

bocsok meg diadalittasan viszik hoz
zá a zsákmányt – nyilatkozta Both 
József, az ügynökség munkatársa. 

A turisták már ismerik a med
vék „vacsoraidejét”, és tömegesen 
vonulnak ki a helyszínre, hogy 
fényképeket készítsenek az álla
tokról. Mivel az anyamedve bocsai 
védelmében agresszívan léphet fel, 
a szakemberek az állatok áttele
pítését szorgalmazzák egy erdős, 
az emberi településektől távol eső 
övezetbe. 

A környezetvédelmi ügynökség 
egyébként – közösen a Kovászna és 
a Vrancea megyei ügynökségekkel 
– egy uniós forrásokra támaszko
dó, az emberek és a medvék közötti 
konfliktusok megelőzését célzó pro
jektet futtat. Ennek keretében máig 
hat elektromos kerítést állítottak fel 
a Hargitán található esztenák köré. 
Tervezik, hogy kamerákat szerel
nek a fákra és a sziklákra, hogy a 
rögzített képek alapján gyűjtsenek 
pontos információkat a medvepo
puláció számáról. 


