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> Jelentkezni kell a katonai központnál. 
Módosult a katonai sorkötelesség eltörlésére 
vonatkozó törvény – erről tartott tájékozta-
tót a megyeházán összegyűlt polgármeste-
reknek a Hargita megyei katonai központ 
szóvivője. Mint ismertes, tavaly november-
től önkéntesen vállalhatnak katonai szolgá-
latot a fiatalok. Amint betöltik 18. életévü-
ket, minden fiatal felszólítást kap a megyei 
központtól, és a kézbesítéstől számított hat 
hónapon belül jelentkeznie kell, hogy ada-

tait nyilvántartásba vegyék. Aki elmulasztja 
a katonai központnál való bejelentkezést, 
azt 100–300 lejes pénzbírsággal terhelik. A 
katonai központ munkatársa az önkormány-
zati vezetők figyelmébe ajánlotta a katonai 
intézményekbe és katonaiskolákba való fel-
vételeiket, kérve, hogy népszerűsítsék a kar-
rierlehetőséget a fiatalok körében.

> Átvehető a tűzifa-támogatás. Átvehe-
tő a márciusi hónapra igényelt tűzifa-támoga-
tás – tájékoztatja az érintetteket Csíkszereda 
Polgármesteri Hivatalának Szociális Közszol-

gálata. A támogatás a polgármesteri hivatal 
31-es irodájában, május 24-én, kedden és 25-
én, szerdán 8.00–13.00 óra között, míg május 
26-án, csütörtökön 8.00–15.30 óra között 
vehető át az igénylő eredeti személyazonossá-
gi igazolványának felmutatásával. 

> Díjazzák a közösségért dolgozó fiata-
lokat. Az Ifi Napok programsorozat kereté-
ben tartott ifjúsági konferencián ma díjazzák 
a Hargita megyei aktív, kiemelkedő közösségi 
tevékenységet folytató fiatalokat, eredményes 
ifjúsági projekteket lebonyolító diákönkor-

mányzatokat, diákszervezeteket, illetve azo-
kat az önkormányzatokat, amelyek segítik az 
ifjúsági szervezeteket, programokat. A szer-
vezők – Hargita Megye Tanácsa és a Hargita 
Megyei Sport- és Ifjúsági Igazgatóság – szerint 
a Nevezd meg a leg jobbakat! címmel meghir-
detett felhívás nyomán a korábbi időszakban 
számos jelölés érkezett. Az elismeréseket 14 
órától adják át a csíkszeredai megyeháza már-
ványtermében, ezt követően Az önkéntességtől 
a munkavállalásig címmel kerekasztal-beszél-
getésre, majd a végzős önkéntesek köszönté-
sére kerül sor.

Önkéntes akció Hargitafürdő tisztaságáért

Nagytakarítást szerveznek
Tavaszi nagytakarításra készül-
nek Hargitafürdőn. az akció 
szervezőinek szándéka, hogy a 
hegyi üdülőtelep „egyik végétől 
a másikig” tüntessék el a tél 
során felgyűlt szemetet, ezért 
holnap délután öt órától várják 
közmunkára a hétvégi házak és 
a területek tulajdonosait. 

hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Elsősorban kesztyűre és zsá-
kokra lesz szükségük a 
holnap délutánra időzített 

har gi tafürdői nagytakarítás ön-
kéntes résztvevőinek – állítják a 
szervezők. 

A szándék az, hogy a település 
teljes egészében megtisztuljon: az 
utcák mentén, a borvízforrások 
körül, illetve a sípályák környé-
kén, az odavezető útszakaszokon 
szednék össze a téli szezon fo-
lyamán felgyűlt szemetet az ön-
kéntesek. Főként azokat várják, 
akiknek hétvégi házuk, telkük van 
Hargitafürdőn, de nem kizáró-
lag, hiszen – mint Tófalvi Ernő, a 
Csíkszeredai Polgármesteri Hiva-
tal hargitafürdői megbízottja ki-
jelentette – különösen örülnének 
a csicsói közbirtokosság területtu-
lajdonosai jelentkezésének. 

– A közbirtokosság adja bérbe 
a sípályákhoz vezető utak mentén a 
területeket a különböző kereske-
delmi tevékenységet lebonyolító 
vállalkozásoknak, például kürtős-
kalácssütőknek vagy főtt kuko-
ricát árulóknak. A bérleti díjból 
származó bevétel az övék, az áru-
sok körzetében keletkező mocsok 
eltakarítása viszont immár évek 
óta a miénk. Jó lenne ezért, ha on-
nan is bekapcsolódnának a nagyta-
karítási közmunkába – nyilatkozta 
Tófalvi. 

A köztisztasági akció időpont-
ját azért tették délután öt órára, 
hogy a városban lakó hétvégiház-
tulajdonosok tudjanak odaérni, 
másrészt pedig a helyiek is ilyen-
kor végeznek a mindennapi tevé-
kenységgel. A jelentkezők a Szarvas 
villa (információs iroda, könyvtár) 
előtt gyülekeznek. Az akció során 
összegyűjtött szemetet a városháza 
költségén szállítják majd el a hulla-
déklerakó telepre.

Az elmúlt években viszonylag 
jó irányba mozdult el az üdülőte-
lep arculatának alakulása, hiszen 
a környék összes borvízforrását, 
azok környékét sikerült megszépí-
teni, közelebbről pedig – a tervek 
szerint két héten belül – útfelújí-
tásra is sor kerül.Hargitafürdői látkép. A nyaralótulajdonosok mellett a csicsói közbirtokosság területtulajdonosait is várják a közmunkára fotó: csíki zsolt

érdeklődés hiánya a polgármes-
terek részéről, csak román nyel-
vű plakátok, a csalik elhelyezé-
sével járó technikai nehézségek 
– megmutatkoztak az országos, 
a rókák veszettsége elleni oltás-
kampány gyenge pontjai.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

A megyei tanács amfiteátrumá-
ba hívta össze a főhatóság a 
megyei és helyi rendőröket, 

csendőröket, polgármestereket, állat-
egészségügyi dolgozókat, a mezőgaz-
dasági igazgatóság munkatársait, az er-
dészeti igazgatóság, a vadásztársulások 
és a tanügy képviselőit, hogy ismertes-
sék és megbeszéljék a rókák veszettség 
elleni oltási kampányának kimenete-
lét, gyakorlati megvalósítását.

Amint Püsök László, a Hargita 
Megyei Állategészségügyi és Élelmi-
szer-biztonsági Igazgatóság helyet-

tes vezetője lapunknak korábban 
elmondta, a május végére tervezett 
csaliszórástól számított két hétig ti-
los a legeltetés azokon a területeken, 
ahová elhelyezték a veszettség elleni 
oltóanyagot rejtő kapszulákat. A teg-
napi megbeszélésen kis számban meg-
jelent önkormányzati vezetők mind 
egyetértettek abban, hogy ez kivite-
lezhetetlen: a juh- és kecskenyájakat, 
illetve a tehéncsordákat nem tudják 
visszatereltetni a falvakba. A települé-
sekhez közeli területek általában szán-
tók, illetve kaszálók, s mint ismeretes, 
a rókák ebben az övezetben tanyáznak 
leginkább, tehát itt is lesznek elhelyez-
ve csalik. 

A főként megelőzésre alapozó 
program részletes bemutatása után az 
észrevételek között elhangzott az is, 
hogy a plakátokat, ismertető anyago-
kat le kell fordítani magyar nyelvre, 
valamint egy egyszerűsített, illusztrá-
ciókkal ellátott változatot is kell ké-

szíteni, hogy azáltal tájékoztathassák a 
gyerekeket is.

Az országos programról Ladó 
Zsolt, a Hargita Megyei Állategész-
ségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igaz-
gatóság vezetője elmondta, Románia 
5 millió eurót kapott az Európai Uni-
ótól a kampány lebonyolítására. Más 
megyékben is ezekben a napokban 
történik a csalik szórása repülőgé-
pekről. E feladat elvégzésének jogát a 
ROMAVIA légitársaság nyerte el. A 
rókapopuláció nagyságától függően 
vannak helyek, ahol 20 darab csali jut 
egy négyzetkilométerre, és van, ahol 
25-öt szórnak ki. Május 30-a, az el-
szórt csalik koordinátáinak meghatá-
rozása után helyezik el kézzel a telepü-
lésekhez közeli rókalyukakba az oltást 
rejtő, halliszttel bevont kapszulákat. A 
csalik szórását követő negyvenötödik 
naptól kezdődnek a próbakilövések, 
hogy megtudják, hatásos volt-e a kam-
pány, immunizálódtak-e a rókák.

érdektelenek a rókák oltási kampányában a polgármesterek
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A MIKÓ HITELBANKNÁL

5%-kal kisebb kamat májusban is!

Csíkszereda, Kossuth Lajos u. 12. sz. 0266–314722

Székelyudvarhely, Győzelem u. 14. sz. 0266–216714

Székelyudvarhely, 1918 December u. 7. sz. 0266–210330

Maroshévíz, Victor Babeş u. B/4. sz. 0266–342984

Gyergyószentmiklós, Kossuth Lajos u. 53. sz. 0266–364708

Gyergyóditró, Szép domb u. 2. sz. 0266–353440

Gyergyócsomafalva, Fő u. 208. sz. 0266–351437

Gyergyóremete, Fő u. 309/A sz. 0266–352057

Gyimesközéplok, Állomás u. 0266–339505

Szentegyháza, Mihai Eminescu u. 3/5. sz. 0266–246010

Székelykeresztúr, Kossuth Lajos u. E4/2. sz. 0266–242139

Bögöz, Fő u. 311/A sz. 0266–245439

Gyergyótölgyes, Központ  419. sz. 0266–338143

Várhegy, Központ  140. sz. 0266–345055

Bélbor, Központ  137. sz. 0266–355101

Karcfalva, Állomás u. 191. sz. 0266–378029

Balánbánya, December 1. u. 52/2/6. sz. 0266–331124 

Vasláb 424. sz. 0266–357773


