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hirdetések

Több mint 200 csíkszeredai tömb 
házlakó élt mostanig azzal a tör
vény adta lehetőséggel, misze
rint ha kifizeti a felgyűlt közkölt
ség-elmaradását, eltörlik a tarto
zására számolt büntetőkamatot. 
De csak akkor, ha családjában 
az egy főre eső jövedelem nem 
haladja meg az 1000 lejt.

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

Tavaly július 16-án jelent meg 
a Hivatalos Közlönyben az 
a törvény, amely értelmében 

azoknak az adósoknak, akik a törvény 
megjelenésétől számított egy éven 
belül kifizetik a felgyűlt közköltség-
elmaradásukat, eltörlik a tartozásra 
kiszámolt büntetőkamatot. Persze 
jövedelemfüggő is a dolog, a törvény 
ugyanis azt is előírja, hogy csak azok 
a lakástulajdonosok vagy bérlők él-
hetnek ezzel a lehetőséggel, akiknek a 
családjában az egy főre eső jövedelem 
nem haladja meg az 1000 lejt. 

Csíkszeredában tegnapig 219 ilyen 
jellegű kérést iktattak a Goscomnál, a 
legkisebb összeg, aminek az eltörlését 
kérték, 150 lej, míg a legnagyobb 5000 
lej. Amint Bíró Hajnalka sajtóreferens 
elmondta, ez a 219 kérés mind olyan 
lakószövetségtől származik, ahol a 
Goscom számolja ki a közköltsége-

ket, a többi lakószövetség esetében 
még nincs információjuk a kérések 
számáról. 

A büntetőkamat-eltörlésre vo-
natkozó kéréseket még július 20-ig 
fogadják a közüzemnél. A kéréseket 
láttamoztatni kell a lakószövetség-

nél, és csatolni kell mellé a család jö-
vedelmét igazoló iratokat is. Az ada-
tok feldolgozását augusztus hónap 
végéig ígéri a Goscom, így várható-
an akkor dől el, hogy kinek hagyták 
jóvá a felhalmozott büntetőkamatok 
eltörlését, és kinek nem. 
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emlékkoncerT Tusványoson

Illés-hangzás Role-osan

euro 200 TámogaTás diákoknak

Már postázzák a számítógépkuponokat

a korabeli hangulat reproduká
lásával és modern hangszere
léssel, erdélyi és magyarországi 
művészek közreműködésével 
jön létre az idei Bálványosi Nyá
ri Szabadegyetem zárónapján az 
Illés Lajos-emlékkoncert. Ezek a 
slágerek a mostani válogatásban 
először kerülnek közönség elé.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Huszonnégy Illés-dal csen-
dül fel eredeti hangulatá-
ban reprodukálva és mo-

dern hangszereléssel a tusványosi 
nyári egyetem-diáktábor zárónap-
ján a Role együttes feldolgozásá-
ban. Egyedi alkalomnak számít az 
emlékkoncert, ahogy Illés Lajos (az 
Illés zenekar alapítója, frontembe-
re) özvegye, Makkai Lilla tiszteletes 
asszony is megjegyezte, ilyen válo-
gatásban még soha nem kerültek 
bemutatásra ezek a zeneszámok. 

A válogatásban vannak dalok 
Illés Lajos 1965 és 1996 között 
szerzett műveiből: a klasszikus 
felállású Illés együttes számaiból 
(1965–1973), az Új Illés együttes 
szerzeményeiből (1974–1982), 
valamint a 2006-ig írt szólóleme-
zekről is válogattak be dalokat. Az 
emlékkoncert tusványosi pozitív 
fogadtatását sejteti a szervezőkkel 
és fellépőkkel a legendás Illés 40 
éves jubileumára 2005-ben, Csík-
szeredában tartott előadás, ahol a 
legfiatalabb generáció tagjai is kí-
vülről fújták a dalokat – jegyezte 

meg Makkai Lilla az emlékkoncert 
előzményeiről és létrejöttéről tar-
tott tájékoztatón.

„Az Illés Lajos dalain, életmű-
vén generációk nőttek fel, így nem 
vagyunk méltóak arra, hogy mél-
tányoljuk őket. Viszont bennfen-
tesként, e dalok tolmácsolóiként 
furcsa arra gondolni, hogy amikor 
legelőször az Illés együttes Koncert 
című filmjét látták a Role alapítói, 
akkor valami olyan csodálatos do-
lognak tartották ezt az életérzést 
– az alkotás, a fellépések örömét –, 
amely elérhetetlen számukra, még-
is elindított egy olyan folyamatot 
bennük, amelynek köszönhető a 
mai Role zenekar léte. Pontosan 
azt, hogy ma zenekarként felidéz-
hetjük (és remélhetőleg hitelesen 
tolmácsolhatjuk) e nagyszerű alko-
tásokat” – nyilatkozta Nagy Tiva-
dar, a Role zenekar vezetője. 

Mint elhangzott, 2010-től foly-
nak egyeztetések Makkai Lilla 
tiszteletes asszony és fia, Áron, 
valamint Erdély talán legnépsze-
rűbb zenekara, a székelyföldi Role 
között. A Role beleegyező válasza 
után felpörögtek az események, és 
bekerültek a képbe szólistákként is 
a Role-os lányok: Bodor Emese és 
Sántha Zsuzsánna, majd őket kö-
vették Varga Miklós, Kalapács Jó-
zsef, Homonyik Sándor, Szvorák 
Kati, Szabó Előd és sokan mások, 
akikből jó néhányan  lefaragódtak, 
amikor kiderült, hogy mikor és 
hol lesz  a koncert, mert a tervezett 
dátumon már foglaltak voltak. 

Augusztus 31-ig kell megvásárol
niuk a számítógépeket azoknak 
a diákoknak, akik az Euro 200 
program keretében támogatást 
kaptak komputervásárlásra. Az 
értékjegyeket ezekben a napok
ban juttatja el a jogosultaknak a 
tanfelügyelőség.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Állami támogatással Hargita 
megyében 355 diák juthat 
idén számítógéphez, a ta-

pasztalat azonban azt mutatja, nem 
mindenki él a lehetőséggel. Vannak 

ugyanis olyan családok, amelyek 
annak ellenére, hogy megkapják a 
200 eurós értékjegyet, nem tudják 
megvásárolni a gépet, mivel nem 
tudják kipótolni a 200 eurót a még 
szükséges összeggel. Ebben az eset-
ben az értékjegy elvész, és ezek a 
családok akkor is elesnek a további, 
hasonló jellegű támogatástól, ha 
még van iskolás korú gyerekük. A 
számítógépes rendszer ugyanis úgy 
tartja nyilván őket, mint aki kapott 
már támogatást, és a következő év-
ben nem fogadja el a kérést.

Luka László, a tanfelügyelőség 
munkatársa lapunknak elmondta, 
összesen 372 kérést nyújtottak be 

Hargita megyében az Euro 200 el-
nevezésű támogatásra. Az ellenőr-
zés során azonban kiderült, hogy 
olyan személyek is igényelték, akik 
nem voltak jogosultak rá: a csalá-
don belül az előző években már ré-
szesült valaki a támogatásban.

A számítógépek megvásárlása 
után szeptember 20-ig a diákoknak 
le kell tenniük a tanfelügyelőségen a 
számlákat, valamint az adásvételi jegy-
zőkönyveket. Hargita megyében nincs 
meghatározva, hol lehet levásárolni az 
értékjegyeket. A számítógépekre sza-
kosodott cégeknek november 30-ig 
kell elszámolniuk a vásárlások során 
beérkezett értékjegyekkel.


