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> Újabb helyközi járatra került gaz-
da. Sikeres volt a Hargita Megye Tanácsa 
által meghirdetett közbeszerzési verseny-
pályázat a Csíkszereda–Szentkirály–
Szentmárton–Tusnád helyközi járatra, 
amelyet a korábbi működtető gazdaságos-
sági okokra hivatkozva mondott vissza. 
Az új működtető a Maros megyei Bálint 
Trans személyszállítási cég, amely a járatot 
május 12-ig biztosító Vándor Transp Tour 
vállalatot váltja. Az új működtető saját 

tulajdonú, négycsillagos, 23 férőhelyes, 
2010-ben gyártott autóbusszal fogja biz-
tosítani a személyszállítást. 

> Alcsíki pásztortalálkozó. Az eltű-
nőben lévő foglalkozás és a pásztorha-
gyományok ismertetésére rendezi meg 
a Csíkszentkirályi Polgármesteri Hiva-
tal  június 4-én, szombaton az I. Alcsíki 
Pásztortalálkozót. A Hargita, Maros és 
Kovászna megye által közösen szervezett 
II. Székelyföldi Napok keretében zajló ren-
dezvényen bemutatják a pásztorok örök-

ségét, felelevenítik pásztorélet minden-
napjait, szépségeit és nehézségeit, sajátos 
kultúráját, hagyományait. A találkozón 
Csíksomlyó, Szentlélek, Csíkszentgyörgy, 
Kozmás, Csíkszentmárton, Tusnád, Ká-
szon, Csíkszentsimon, Csíkszentimre és 
Csíkszentkirály pásztorai vesznek részt, a 
nap folyamán bemutatják a sajt-, orda- és 
túrókészítés, a juhnyírás és a jellegzetes 
pásztorételek készítésének fogásait, ismer-
tetik a pásztorélet mindennapi vonásait, de 
kézművesvásárt, esztenabemutatót, pász-
torbot- és guzsalykiállítást is tartanak.  

> Helyi terméket a vendéglőkbe! Helyi 
termékek a turisztikai vendéglátóegységek-
ben címmel szervez fórumot Hargita Megye 
Tanácsa június 2-án 17 órai kezdettel a me-
gyeháza márványtermében. A helyi vendég-
látó- és élelmiszer-ipari egységek vezetőinek 
szervezett fórum célja a hagyományos és helyi 
termékek piacra segítése, felvásárlása és érté-
kesítése a hazai és környékbeli vendéglátó-
ipari egységekben. A fórumon alkalom nyílik 
a témával kapcsolatos problémák, a törvények 
és jogszabályok adta lehetőségek és a székely-
földi gazdasági kilátások megbeszélésére.

„Féléves autómba tankoltam 
az egyik csíkszeredai benzin-
kútnál, néhány kilométer meg-
tétele után azonban nagyobb 
gázadásnál az autó elkezdett 
rángatni. Bevittem a legkö-
zelebbi márkaszervizbe, ahol 
megállapították, néha kihagy 
az egyik dugattyú, viszont nem 
mechanikai probléma, hanem 
az üzemanyag minősége miatt. 
Mit kell tennem, hogy vissza-
kaphassam a tankolás, illetve a 
szervizköltség árát az olajtársa-
ságtól, egyáltalán van-e esély 
erre?” – fordult hozzánk Fülöp 
István csíkszeredai olvasónk. 
Kérdésére Kolcsár Béla, a Har-
gita Megyei Fogyasztóvédelmi 
Felügyelőség vezetője válaszol.

A fogyasztók védelméről szó-
ló 1992/21-es kormányrendelet 
3-as cikkelye alapján a fogyasztó 
védelmet élvez azon  termékek 
vagy szolgáltatások megvásárlá-
sának kockázata esetén, amelyek 
veszélyesek lehetnek az életére, 
egészségére, testi épségére, vagy 
amelyek sértik törvényes jogaikat 
vagy érdekeiket.

Az említett eset is arra utal, 
hogy a fogyasztó alapvető érde-
keit sérti, vagyis nem megfelelő 
minőségű termékkel szolgálták 
ki. Ugyancsak az 1992/21-es 
kormányrendelet 7-es cikkelye 
leírja a termelők, forgalmazók 
és szolgáltatók kötelezettségét 
is, miszerint kötelesek biztos, il-
letve biztonságos termékeket és 
szolgáltatásokat forgalmazni.

A fogyasztókat – abban az 
esetben, ha alapvető érdekeit sér-
tették meg – természetesen meg-
illeti a kártalanítás, csak tudnunk 
kell ezt bizonyítani. Ehhez tehát 
alapvetően az szükséges, hogy 
rendelkezzünk a termék vagy 
szolgáltatás megvásárlását iga-
zoló dokumentummal (nyugta, 
számla, pénztári bizonylat, szer-
ződés stb.).

A fenti esetben még szükséges 
egy szakszerviz által kibocsátott 
dokumentum is, amely egyér-
telműen megállapítja, hogy az 
autó nem megfelelő működését 
az üzemanyag rossz minősége 
és nem más technikai tényezők 
okozták.

Ezeknek a dokumentumok-
nak a birtokában lehet fordulni 
az illető cég vezetőjéhez kártala-
nításért. Ha az illető cég nem haj-
landó a fogyasztó jogos panaszát 
orvosolni, akkor a fogyasztóvé-
delmi felügyelőséghez kell for-
dulni, hogy érvényt szerezzenek 
jogaiknak. A panaszokat az eljá-
rás betartásával kivizsgáljuk, és 
ha jogos és bizonyított a fogyasz-
tó panasza, akkor a törvény által 
biztosított hatáskörnek megfe-
lelően utasítjuk az illető céget a 
kártalanításra. A kártalanítást a 
fent említett esetben az üzem-
anyag árának és a szervizdíjnak a 
visszafizetése jelenti. Más jellegű 
kártérítéseket a törvényszéknek 
áll jogában kiszabni.

A panaszos kérdésére tehát a 
válasz az, hogy ha iratokkal tudja 
bizonyítani panaszát, akkor jo-
gos az üzemanyag és a szervizdíj 
költségének megfelelő kártalaní-
tása. Az eset gyakoriságát illetően 
egyébként ilyen jellegű panasszal 
az elmúlt időszakban egy esetben 
fordultak a fogyasztóvédelemhez.

FogadóóraPreFeKtusI KollégIuMI ülés

Költséges a kórházak akkreditációja
Bár a tanügyi minisztertől érkezett 
ez irányú kérés, a Hargita Megyei 
Tanfelügyelőség úgy döntött, nem 
szereltet megfigyelő kamerákat 
az érettségi idejére a tantermekbe 
– jelentette be Ferencz salamon 
Alpár főtanfelügyelő a prefektusi 
kollégium tegnapi ülésén.

Forró-Erős Gyöngyi
forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro

Megerősítette lapunknak 
adott korábbi nyilatkoza-
tát a prefektusi kollégium 

tegnapi ülésén Ferencz Salamon 
Alpár. „Pénzünk sincs kamerákra, 
és az ügy pedagógiai üzenetét sem 
tartjuk túl jónak, ezzel ugyanis azt 
sugallnánk az érettségiző fiatalok-
nak, hogy nem bízunk bennük” – 
fogalmazott a főtanfelügyelő, mikor 
a prefektusi kollégium tagjainak ar-
ról beszélt, hogy a Hargita Megyei 
Tanfelügyelőség miért nem tesz ele-
get a tanügyminiszter kérésének. A 
tárcavezető ugyanis azt kérte, hogy 
azokba az osztálytermekbe, ahol az 
érettségi vizsga zajlik, szereljenek 
megfigyelő kamerákat, hogy ezek 
segítségével kiszűrjék a puskázó diá-

kokat. Bár kamerák nem lesznek, a 
vizsgák alatt fokozott ellenőrzésekre 
kell számítani Hargita megyében is 
– jelentette ki a főtanfelügyelő.

Egy másik napirendi pont kap-
csán Bernádt Zelma, a megyei kör-
nyezetvédelmi ügynökség vezetője 
szólt a megye hulladékgazdálkodá-
sáról. Jelentéséből kiderült, hogy 
Hargita megyében havonta kb. 8000 
tonna háztartási hulladék gyűl össze, 
ennek hozzávetőlegesen 55 száza-
léka lebomló hulladék – ám ezeket 
többnyire nem gyűjtik külön.

Dr. Tar Gyöngyi közegészségügyi 
igazgató a kórházak akkreditálási fo-
lyamatáról számolt be – amely nem 
azonos a nemrég lezajlott kórházbe-
sorolással. Az akkreditálás a kórház 
működéséhez elengedhetetlen, az 
az egészségügyi intézmény ugyanis, 
amelyik a törvényes határidőn belül 
nem szerzi meg, nem működhet to-
vább. A kórházak akkreditálási folya-
mata tegnapelőtt kezdődött meg or-
szágos szinten: egy Bukarestben felál-
lított bizottság végzi, amely minden 
kérelmező kórház esetében a hely-
színen vizsgálja meg, hogy az illető 
egészségügyi intézmény megfelel-e a 

követelményeknek. Tar Gyöngyi sze-
rint Hargita megye öt kórháza közül 
kettő – a csíkszeredai és a gyergyói – 
még nem tette le az akkreditálási ké-
rését, a másik három kórház esetében 
a bizottság gyakorlatilag bármelyik 
percben jelezheti, hogy jön elvégezni 
a felmérést. Ám az akkreditálás nem 
olcsó folyamat: az igazgató szerint a 
csíkszeredai kórház 44 000 eurót, az 
udvarhelyi 31 500 eurót, a gyergyói 
közel 12 000 eurót, a hévízi 9500 eu-
rót, míg a tölgyesi 19 200 eurót kell 
fizessen. Ugyanakkor előfordulhat, 
hogy a bizottság által végzett felmérés 
nyomán nem kapják meg első körben 
az akkreditációt, így újra ki kell fizes-
sék az említett összegeket. 

Szóba került a megyei mentőszol-
gálat ügye is, melynek kapcsán Tar 
Gyöngyi azt mondta, nagyon lassan, 
de történnek lépések az átszervezés 
érdekében. Hozzátette, a 26 százalé-
kos költségvetés-csökkentés nyomán 
nem lát reményt arra, hogy a mentő-
szolgálat megmeneküljön egy jelen-
tős átszervezéstől – szerinte 95, de 
legkevesebb 60 alkalmazott leépítése 
szükséges, sőt mentőállomások bezá-
rására is sor kerülhet.

EmBEr–Föld–VilágEgyETEm VETélkEdő

Újabb székely siker Budapesten
a nagyok után a kicsik is helytáll-
tak a Budapesten a tIt Kossuth 
Klub egyesület által megszerve-
zett rangos természettudományi 
versenyen. a Hargita megyei 
általános iskolák 7–8. osztályos 
tanulóinak két csapata megoszt-
va nyerte az első helyet a Vi. 
Ember–Föld–Világegyetem nevű 
nemzetközi vetélkedőn.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

A középiskolások után – akik 
korábban az első és máso-
dik díjjal tértek haza – az 

általános iskolák 7–8. osztályos 
tanulói is kitűnően szerepeltek az 
Ember–Föld–Világegyetem VI. 
Kárpát-medencei Komplex Ter-
mészettudományi Csapatverseny 

budapesti döntőjén. A nemzetközi 
megmérettetésen ezúttal is négyfős 
csapatok vehettek részt, a verseny 
online fordulói után előbb a selejte-
zőbe 30, majd a döntőbe 12 csapat 
került be. A rangos vetélkedő első 
helyén két csíkszeredai csapat osz-
tozott: a Petőfi Sándor Általános 
Iskolából érkező, Pál Kinga földrajz 
szakos tanár által felkészített Kék-
szesz nevű csapat (Lőrincz Szabolcs 
Botond, Bogos Réka, Balló Tímea 
és Széll Tamás Pál), illetve a Nagy 
Imre Általános Iskola NagyI nevű 
csapata (Eresdi Zakariás, Birta 
Zsolt, Csala Hunor és Vizi Előd), 
akiket Borsos Magdolna és Dávid 
Zoltán földrajztanárok készítet-
tek fel a versenyre. Jól teljesített 
a petőfisek második csapata is: a 
Havasi gyopárok (Lőrincz And-

rea, Tőke Sugárka, Cseke Jutka és 
Vaslabán Izabella) az ötödik helye-
zést érték el. 

A vetélkedő célja a természet-
tudományok iránti érdeklődés fel-
keltése, a szövegértési, megfigyelő 
és problémamegoldó képességek 
fejlesztése, a természeti jelenségek 
egységes szemléletmódjának kiala-
kítása, természeti összefüggések fel-
tárása és megismerése, a tehetség-
gondozás – fogalmazta meg kiírá-
sában a szervező TIT Kossuth Klub 
Egyesület. A rendezvénynek számos 
pártfogója és szakmai támogatója 
van, köztük a Kecskeméti Planetá-
rium, a Magyar Állami Földtani In-
tézet, a TermészetBÚVÁR Kiadó, 
a Természet Világa, az Élet és Tu-
domány és a National Geographic 
Magyarország című folyóiratok.

Kedves olvasóink,
új sorozatunkban rajtunk keresztül egy-egy hivatalhoz, szakemberhez fordulhatnak különböző 
kérdéseikkel, panaszaikkal, észrevételeikkel. A válaszokat lapunk hasábjain közöljük. Kérjük, 
írják meg nekünk, ha például valamelyik törvény nem világos, ha goromba volt az elárusító a 
hipermarketben, ha igazságtalanul bírságolta meg a rendőr, ha lejárt szavatosságú terméket 
tukmáltak önre, ha nem fizetett a biztosító, vagy csak azt szeretné tudni, milyen mellékhatása 
lehet egy oltásnak. A névvel, címmel ellátott levelet, kérjük, küldje el szerkesztőségünk pos-
tacímére vagy e-mailen a fogadoora@hargitanepe.ro-ra.


