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> Táncházzenészek szeánsza a Gyime sek
ben. Szakmai előadásokkal, sok népzenével, 
tánccal és ökörsütéssel idén hatodik alkalommal 
szervezik meg az Erdélyi Táncházzenészek Ta-
lálkozóját. A május 12–15. közötti hosszú hét-
végi rendezvényre a visszajelzések alapján 60-70 
zenészt várnak a Gyimesekbe, Borospatakára 
– tudtuk meg Molnár Szabolcstól. A rendez-
vény kapcsolattartója elmondta, a találkozóra 
erdélyi zenészek jelentkezhettek, illetve olyan 
muzsikusok, akik Erdélyből származtak el 
és most külföldön munkálkodnak. „A ren-

dezvény seregszemlének, szakmai fórumnak 
indult, és az a tény, hogy hatodik kiadását is 
megérhette, jelzi, hogy sikerült hagyományt 
teremteni” –  jegyzi meg Molnár. A csütörtöki 
gyülekezés után pénteken Kelemen László, a 
budapesti Hagyományok Házának főigazga-
tója, valamint dr. Könczei Csongor kolozsvári 
néprajzkutató tart szakmai előadást. A szombati 
nap díszvendége Kallós Zoltán Kossuth-díjas 
erdélyi népdalgyűjtő lesz, aki Régi idők címmel 
értekezik. A rendezvény programjában még 
szerepel népzenei tematikájú filmek vetítése a 
borpincében, illetve a Háromszék Táncegyüttes 
Száz évig című előadása. (Darvas Beáta)

> Kiállítás zárja a Székelyföld 7 csodáját. 
Szeptember 1.–február 28. között zajlott Szé-
kelyföld egyik legnagyobb természeti értékeit 
népszerűsítő projektje, a Székelyföld 7 csodája. 
A bevezető kampányban a kezdeményezők 
erőforrásokban gazdag, értékes természeti 
területeket, illetve környezetvédelmi problé-
mákat mutattak be. A résztvevőknek az előre 
meghatározott 30 pozitív és 30 negatív terület, 
probléma közül kellett kiválasztaniuk azokat, 
amelyek szerintük hozzátartoznak Székely-
föld legszebb területeihez, illetve rangso-
rolniuk azokat a problémákat, amelyek leg-
inkább jellemzők erre a régióra. A szavazás 

során 16 168 gépről összesen 23 489 szava-
zatot adtak le a látogatók, 16 591 számított 
érvényesnek. A homoródkarácsonyfalviak 
utolsó napi erőteljes kampányának hatásá-
ra a helyi „Kelemen Imre” szelídgesztenyés 
került a lista élére, ezt követte a Borzonti 
nyíres, a Pogányhavas teteje, Csókás-Veczer, 
Sólyomkő, a Marosvásárhelyi Botanikus 
Kert, valamint az Ördög-tó. A program zá-
rórészeként több településen egy válogatást 
mutattak be a beküldött fényképekből. A 
vándorkiállítás utolsó állomása Csíkszeredá-
ban lesz, megnyitójára ma 17 órakor kerül sor 
a Magtárban. (HN-információ) 

Csíkszereda három utCáját keresik fel

Főpróbázó 
népszámláló biztosok

kihágások nyugdíjasokkal és mozgáskorlátozottakkal szemben

Trükköző buszsofőrök

Az október 22–31. között zaj-
ló országos népszámlálást 
megelőzően május 7–16. 

között országszerte felmérési fő-
próbát tart az Országos Statisztikai 
Hivatal, melynek célja a népszám-
lálási rendszer hatékonyságának 
növelése. A próbanépszámlálást 
minden megyében megtartják: a 
megyeszékhelyeken három övezet-
ben, illetve két vidéki településen. 

Csíkszeredában az alábbi ut-
cák lakóit keresik fel az említett 
időszakban a kérdezőbiztosok: 
a Szív utca 7–9. szám között, a 
Fenyő utca 5–7. szám között, il-
letve a Hollók utca 1–57. szám 
között. A népszámlálóbiztosok 
(recenzorok) egységes igazol-
vánnyal rendelkeznek, amelyen 
fel van tüntetve az illető személy 
neve és személyi adatai. Egy la-
kásban egyetlen recenzor veszi fel 
az adatokat, kizárólag a megkér-
dezettek nyilatkozata alapján. A 
kérdezőbiztosok fogadása állam-
polgári és jogi kötelezettség, az 
adatokat minden esetben bizal-
masan kezelik, és csak statisztikai 
célokra használják fel.

Csíkszereda Polgármesteri Hi-
vatala kéri az említett övezetek 
lakóit, hogy együttműködésükkel 
segítsék az előnépszámlálást végző 
kérdezőbiztosok munkáját.

Egy lakásban egyetlen 
recenzor veszi fel az ada
tokat, kizárólag a meg
kérdezettek nyilatkozata 
alapján. A kérdezőbiz
tosok fogadása állampol
gári és jogi kötelezettség, 
az adatokat minden eset
ben bizalmasan kezelik.
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több bejelentés érkezett a me-
gyei közbeszerzési és közszállí-
tási igazgatósághoz válaszul arra 
az akcióra, amelyet hargita me-
gye tanácsa kezdeményezett az 
ügykezelésébe tartozó távolsági 
autóbuszjáratok ellenőrzésére. 
Néhány buszsofőr nem fogadta 
el a nyugdíjasoktól a kedvezmé-
nyes utazásra feljogosító jegye-
ket, mások a mozgássérülteknek 
kibocsátott jegyekkel próbáltak 
ügyeskedni.

HN-információ

Több szúrópróbaszerűen, sa-
ját alkalmazottakkal végzett 
ellenőrzés után nemrég az 

utazóközönséget is bevonta a távol-
sági buszjáratok működésének felül-

vizsgálatába a megyei önkormány-
zat. A Közbeszerzési és Közszállítási 
Igazgatóság fogadta és összesítette 
azokat a panaszokat és meglátáso-
kat, amelyek a járatokat használó 
utasoktól érkeztek a hivatal címére. 
A bejelentésekből kiderült, hogy 
a járatokat üzemeltető vállalkozá-
sok gépjárművezetői több esetben 
nem voltak hajlandók elfogadni a 
nyugdíjasoknak járó kedvezményes 
jegyeket. Egy másik visszaélésről a 
Hargita Megyei Szociális és Gyer-
mekvédelmi Vezérigazgatóság ka-
pott névtelen bejelentést: a panasz-
tevő szerint a mozgássérültek számá-
ra kibocsátott kedvezményes jegyek 
kitöltésekor néhány buszvezető arra 
vette rá a jegy tulajdonosát, hogy 
az utazási távolság feltüntetésére 

szolgáló helyet hagyja kitöltetlenül, 
azzal a céllal, hogy utólag nagyobb 
távolságot írjanak be, ezzel növelve 
a jegy elszámolási értékét. A megyei 
tanács vizsgálatot indított az ügy-
ben, amellyel egy időben Borboly 
Csaba tanácselnök levelet juttatott 
el a személyszállítási vállalatokhoz, 
felhívva figyelmüket a jelenségre.

A Közbeszerzési és Közszállítási 
Igazgatóság munkatársai egyéb-
ként április folyamán 11 alkalom-
mal vizsgálták a megye területén 
utasszállítással foglalkozó cégek 
munkáját. Gyergyószárhegyen, Bor-
széken és a Ditró–Tölgyes–Borszék 
járat vonalán találtak kisebb rendel-
lenességeket, ezek okán az érintett 
cégeket írásos figyelmeztetésben 
részesítették.

Díjazták a Vöröskereszt önkénteseit. Bár országos szinten nem jellemző, Hargita megyében 
évente díjazzák a Vöröskereszt legszorgalmasabb, legtevékenyebb önkénteseit. Tegnap a szervezet csík-
szeredai székhelyén bronz, ezüst, illetve arany fokozattal jutalmazták a legalább egy, öt, illetve tíz éve 
tevékenykedő önkénteseket. A Nemzetközi Vöröskereszt keretében 186 országban mintegy százmillió 
önkéntes és szervezeti tag segíti a világ minden táján a bajbajutottakat, rászorulókat. Romániában 10 
ezer önkéntest tartanak számon a legutóbbi adatok szerint. A 135 éves Román Vöröskereszt csatlakozik 
a nemzetközi programokhoz, de helyi szinten is számos saját programot szerveznek a fiókszervezetek. Az 
önkéntesek nemcsak a konfliktushelyzetekben végeznek fontos munkát, de a békés övezetekben is sok 
rászorulón segítenek.   szöveg: Takács Éva, foTó: csíki zsolT


