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Kiemelkedő részvétel, rekordszá-
mú partnerrendezvények, érdekes 
előadások, sátorbontó medvék, 
vihartépett sátrak – gazdag lajstro-
mot pipálhatnak ki a múlt vasárnap 
zárult 22. Bálványosi nyári Szabad-
egyetem és diáktábor szervezői. a 
rendezvényt követő vélemények, 
dicséretek, panaszok után Sándor 
Krisztina főszervezőt kértük fel rö-
vid kiértékelőre.

– Állítólag az idei Tusványos kel
tette fel leginkább az emberek érdek
lődését. Hogyan látják önök a rendez
vény sikerét?

– A várakozásainkat is felül
múlta a részvétel, körülbelül 40 
ezer látogatója volt az idei Tus
ványosnak. Legtöbben, mintegy 
15 ezren péntek este voltak a 
helyszínen, az Edda és a Beatri
cekoncerten. Emellett külön ki
emelném azt, hogy voltak, akik 

már a nulladik napon, hétfőn 
megérkeztek a szabadeg yetem 
helyszínére, és letáboroztak. A 
hét folyamán zajló programokon, 
előadásokon is szinte kivétel nél
kül nagyon jó volt a részvétel. A 
szervezőcsapat kiválóan teljesí
tett, bár a korábbi évekhez képest 
idén még több gonddal szembe
sültünk.

– Mi okozott problémát a feszti
válon?

– A programban a szerda esti 
vihar húzta keresztül a számítása
inkat. Néhány sátor összedőlt, és 
az esti koncerteket is be kellett köl
töztetni a sportcsarnokba. Mindez 
időhúzással járt, sokan pedig el sem 
indultak otthonról, a vihar köze
ledtével. Emellett a medvék na
ponkénti megjelenése is folyamatos 
odafigyelést kívánt, szerencsére, 
nem történt baj egyetlen résztvevő
vel, vendéggel sem. A medvék meg
jelenése már nem is számított a má
sodik naptól kezdve váratlannak. A 
pénzügyőrség látogatása váratlan 
volt, de mindent rendben találtak a 
szervezők részéről. 

– Okoztak 
a medvék felfor
dulást, károkat? 
És hogyan kezel
ték a turisták az 
adott helyzetet?

– Egyik este szétszedett egy 
sátrat a medve, és elfogyasztotta 
a benne lévő hűtőtáska tartalmát. 
A turisták egy része szerette volna 

lencsevégre kapni, de arról nincs 
tudomásom, hogy ez sikerülte va
lakinek vagy sem. Mindenesetre 
bátrak a tusnádfürdői medvék, mert 
a hangos zene sem riasztotta el őket 
a kempingből, és a hajnalban hazaté
rők nemegyszer szinte szembemen
tek a medvével.

– Reggelre 
mindig rengeteg 
hulladék halmo
zódott fel, szüle
tett valamilyen 
összesítés erre 
vo  natkoz óan? 
Kik gyűjtötték össze, illetve állítot
ták vissza eredeti állapotába a tábor 
területét?

– A szemetet minden hajnalban 
a mindenes csapatunk gyűjtötte 
össze a tábor területén, és az AVE 
autói szállították el reggelente. 
Több mint 100 köbméter szemét 
gyűlt össze. A szabadegyetem szer
vezői vasárnaptól kedd délutánig 
dolgoztak, hogy a területre felhú
zott sátrakat lebontsák, a szeme
tet összegyűjtsék, s mindent, amit 
odavittünk, összeszedjenek. Sajnos 
a vasárnapi eső miatt elhúzódtak 

ezek a munkála
tok, így a végére 
csak egy szűk 
kitartó csapat 
maradt, akik az 
egészet befejez
ték, s akiknek 

még a végén a helybéli önkéntes 
tűzoltók is segítettek. 100 sörös
pohár összegyűjtésével lehetett egy 
sörjegyet nyerni – ezzel a környe
zettel szembeni felelősséget is erő

sítettük, ugyanakkor a szabadegye
tem ideje alatt működött egy zöld 
ifjúsági sátor is kint a városban.

– Mi volt az idei Tusványos kü
lönlegessége, mássága az eddigiekhez 
képest?

– Számomra mindegyik Tus
ványos különle
ges, ugyanakkor 
hordoz magá
ban egy sor olyan 
visszatérő ele met, 
programrészt, ar
cokat, ami mi

att sokan szeretnek évről évre ott 
len ni. A feladat talán ez: hogy lehet 
évente újat is nyújtani, de a régi jó 
vonásokat, hangulatot is megtarta
ni? Az idei kiemelkedett a részvétel 
szempontjából, és más volt abban 
is, hogy idén rekordszámú part
nersátor működött: 23 helyszínen 
zajlottak különböző programok. 
A színházi műsorokkal, gyermek
programokkal érkező Magyar Teát
rum Színházi Társaság sátra szintén 
újdonság volt, és erősítette a kultu
rális jelenlétet.

– Vannak már terveik a jövőre 
nézve a fesztivált illetően? 

– Egyelőre még pihennek a 
szervezők, ám az elmúlt héten már 
bizonyos szervezési kérdésekben 
megfogadtuk, hogy jövőre más
képp intézzük. A tartalmi részről 
még korai beszélni, az időpontot 
viszont már rögzítettük: 2012ben 
július 24–29. között szervezzük a 
23. Tusványost. 

Kovács Timea

Promóciós személyi hitel a román fejlesztési Bank rt.-től
Október végéig mindazok, akiknek személyi felhasználású hitelre lenne szükségük, 

vagy gépkocsit szeretnének vásárolni, de nem rendelkeznek elegendő pénzösszeggel, 
promóciós költségek mentén juthatnak hitelhez a Román Fejlesztési Bank Rt.től. 

A garancia nélküli hitelek értékhatára 600 és 60 000 lej között mozog, és a Ro
mán Fejlesztési Bank ezt a hitelt hat hónaptól hét évig terjedő futamidőre nyújtja. 
Azok, akik járművet akarnak vásárolni ugyanezen promóció keretében, gépkocsivá
sárlásra – legyen szó új személygépkocsiról vagy használtról – nyújtott hitelben ré
szesülhetnek. Új személygépkocsi esetében a hitel felső határa 165 000 lej, használt 
esetében pedig 100 000 lej. A visszatérítésre 6 hónaptól 7 évig terjedő időtartam alatt 
kerül sor, azt az ügyféllel történő megegyezés alapján állapítják meg. A fix kamat 7,5 
százalék/év, elemzési jutalékot pedig nem alkalmaznak, tehát ez nem kerül pénzbe 
az ügyfélnek. 

Jó tudni, hogy a bank figyelembe veszi mind a bérből, mind pedig a nyugdíjból, vala
mint a bérbeadásból, az osztalékból, a független tevékenységből, a szerzői jogdíjból és a banki 
betétek kamatjaiból származó jövedelmeket. Úgyszintén az elemzés alkalmával a kérelmező 
jövedelmei mellett elfogadható három társhitelezett jövedelme is. Ez utóbbiak lehetnek a 
címzetes férje vagy felesége, valamint rokona vagy sógora a negyedik lemenő ágig. 

A minimális jövedelemszint, amely esetében ilyen hitel kérelmezhető, 400 lej sze
mélyi felhasználású hitel esetében és 500 lej gépkocsivásárlási hitel esetében. 

Az ügyfél, amennyiben igénybe veszi a Román Fejlesztési Bank egyéb termé
keit vagy szolgáltatásait, másfajta kedvezményekben is részesülhet. Így például, 
amennyiben az ügyfél a jövedelmeit a bank révén ügykezelteti, és egyéb terméke
ket is használ, 10 százalékig terjedő kamatcsökkentésben részesülhet. Ami az éves 
tényleges kamatot (DAE) illeti, annak szintje egy 13 000 lejes szabad felhaszná
lású hitel esetében 13,02 százalék, egy 22 500 lejes gépkocsivásárlási hitel eseté
ben pedig 11,09 százalék. Mindkét hitel esetében a számítás hétéves futamidőre 
vonatkozik.

Bővebb felvilágosítás kapható a Román Fejlesztési Bank  
– Groupe Societe Generale összes egységeinél, a www.brd.ro honlapon,  

valamint a 0800–803803-as telefonszámon.
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Igyekeznek élni a kormányprog-
ramok, illetve az eu különféle 
alapjai által nyújtott pályázati 
lehetőségekkel Csíkmadarason. 
a mezőgazdasági utak felújítá-
sára, kultúrházépítésre, illetve 
turisztikai célokat szolgáló léte-
sítmények kiépítésére pályázott 
a helyi önkormányzat.

hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Több szálon igyekszik kü
lönböző pályázatok segít
ségével a település saját 

bevételein kívüli forrásokat a ha
ladás útjába állítani a csíkmadarasi 
önkormányzat. „Éppen a 125ös 
intézkedésként ismert, a mezőgaz
dasági, illetve erdei utak felújítására 
finanszírozást biztosító program 
keretében nyújtottunk be két pályá
zatot, a program A és B tengelyéről 
egyaránt próbálunk pénzt lehívni” 
– újságolja Bíró László polgármes
ter. Pozitív elbírálás esetén lekövez
nék azt a tíz kilométeres útszakaszt, 
amely egyben a Mária út a telepü
lésen átvezető szakaszának nyom
vonala is, de a Rákosi Sáté nevű tő
zegláp, illetve a MadarasiHargita 
felé vezető erdei út is újjászületne. 
A szintén pályázati forrásokból ki
épített községi park mellé kultúr

házat képzeltek el az elöljárók. „A 
pályázatot benyújtottuk, pozitívan 
bírálták el, de egyelőre nincs pénz 
az illető tengelyen, így kénytelenek 
vagyunk várni és reménykedni. Ha 
nem sikerül, másféle megoldást ke
resünk, de a kultúrház a park mellé 
mindenképpen felépül a jövőben” 
– közölte az elöljáró.

Kiaknáznák a környék nyúj
totta turisztikai lehetőségeket is, 
sípálya épülne, a tervek szerint 
nem is egy, hanem kettő. „A terü
leteket, ahol a sípályákat létesíte
nénk, már kinéztük, a helyi tanács 
meghozta az ingatlanokkal kap
csolatos határozatokat, jelenleg az 
előtanulmányok szintjén tart az 
ügy” – nyilatkozta Bíró. Tervezik 
továbbá a Hargita lábánál egy jól 
felszerelt ifjúsági tábor megépíté
sét is, a szükséges finanszírozást 
szintén pályázati alapokból kép
zelték el az elöljárók. A település 
infrastruktúrája is fejlődik, épül a 
csatornahálózat, az egész Felcsík 
szennyvizét fogadó derítőállomás
sal együtt, illetve folynak a szin
tén pályázati források segítségével 
épülő vízierőmű építési munkála
tai. „Úgy érzem, jó irányba moz
dultak el a dolgok a községben” – 
tette hozzá a polgármester. 

hitel,
amire csak szeretnéd

társadalom


