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> Kászon hagyatéka digitális térben. 
A kászonaltízi Kazun Egyesület sikeresen 
lebonyolította a Kászon hagyatéka képek-
ben című projektjét. A program fő célja-
ként a Kászoni-medence történelmi és 
kulturális örökségének 21. századi eszkö-
zökkel való megőrzését, a helyi kulturális 
identitás erősítését, a helyhez való kötődés 
fejlesztését fogalmazták meg – közölte 
Mihály Emőke, az egyesület munkatársa. 
Az értékmentő munkában a népi kultúrát 

és hagyományokat őrző fényképek ösz-
szegyűjtése, rendszerezése, osztályozása, 

digitális feldolgozása és online fotóalbum 
formájában való nyilvánossá tétele volt a 
cél. 16 helyi az öt faluból álló községben 
gyűjtött össze régi fényképeket, ezekből 
114 került feldolgozásra. Az album meg-
tekinthető a www.kazun.ro honlapon.

> Örmény filmek a Kulturális Köz-
pontban. Filmvetítést szervez a Csíksze-
redai Szentháromság Alapítvány október 
12-én 17 órától a Hargita Megyei Kulturá-
lis Központ pinceklubjában (Temesvári su-
gárút 4. sz.). A rendezvényen a Női Filmek 

Nemzetközi Fesztiváljának (IWFF KIN – 
Örményország) filmjeiből készült váloga-
tást, összesen hat rendező tizenhat filmjét 
követhetik figyelemmel az érdeklődők.

> Újabb orvoslakások Csíkszeredá-
ban. Ma újabb két, a Csíkszeredai Megyei 
Sürgősségi Kórház szakorvosai számára 
építtetett szolgálati lakást ad át Hargita Me-
gye Tanácsa a kórház közvetlen szomszédsá-
gában. A múlt év végén elkészült nyolc csík-
szeredai lakás közül az első lakást december 
23-án vette át egy fiatal orvosházaspár.
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Megindult a rohaM a téli guMiabroncsokért

Kötelező hópehely
November elsejétől kötelező 
minden autós számára a téli 
gumik, illetve a hólánc haszná-
lata a hóval vagy jéggel borított 
útszakaszokon. A szabálysértő-
ket tetemes bírsággal, valamint 
az autó forgalmi engedélyének 
bevonásával is büntetik. Az 
utóbbi napokban megsokszo-
rozódott a téli abroncsok utáni 
kereslet.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Bár a közlekedési minisztéri-
um már tavaly szerette vol-
na bevezetni minden autós 

számára a kötelező téli abroncs 
használatát, eddig főként csak a 
tehergépjárművekre, illetve a na-
gyobb utasszállítókra vonatkozott 
ilyen előírás. Idén november elsejé-
től azonban életbe lép az a rendel-
kezés, amely minden gépjárműve-
zető számára előírja a téli gumi és 
a hólánc használatát a hóval vagy 
jéggel borított, településeken kí-
vüli közutakon. Bár ennek pontos 
körülményeit még nem rögzítet-
ték, várhatóan a biztosítók sem 
fogják kifizetni a járműben esett 

kárt azoknak az autótulajdono-
soknak, akik nem szerelték fel téli 
gumival autójukat.

Tetemes pénzbírság
„Nem azt nézzük, hogy no-

vember elseje van-e vagy október 

vége, hanem azt, hogy az útviszo-
nyoknak megfelelő gumiabroncsot 
használjon a sofőr” – nyilatkozta 
a Hargita Népének Ioja Viorel. A 
székelyudvarhelyi közlekedésren-
dészet vezetője szerint azok az 
autósok, akik az előírt téli gumi 

használatát nem veszik komolyan, 
kilenc büntetőpontot kapnak, vala-
mint 540 és 1200 lej közötti pénz-
bírságra is számíthatnak, ráadásul 
a forgalmi engedély bevonásával is 
megbüntetik az engedetlen sofőrt. 
– Nem fogunk csak a téli gumi 

használata miatt ellenőrzéseket tar-
tani. Amikor viszont hó borítja az 
utakat, és ennek ellenére a sofőrök 
nem használnak téli gumit, akkor 
az autóvezetőt azonnal megbünte-
tik a közlekedésrendészet munka-
társai – jelentette ki Ioja.

200-250 lej egy új gumi
A gumiabroncsokat forgalma-

zó cégeknél az utóbbi napokban 
– köszönhetően a téliesre fordult 
időjárásnak is – jelentősen meg-
nőtt a téli abroncsok utáni keres-
let – tudtuk meg a csíkszeredai 
székhelyű Total Gum Kft.-nél 
érdeklődve. – Az elmúlt napok-
ban ugrásszerűen megnőtt a téli 
gumira cserélők száma, a szom-
bat reggeli hideg hatására nagyon 
sokan érkeztek hétfőn reggel, ki 
sem látszunk a munkából – nyilat-
kozta lapunknak András Ferenc, a 
műhely munkatársa. A cégnél egy 
gumicsere 50-60 lejbe kerül, a téli 
gumik ára változó. A gyakori autó-
típusok, mint a Logan, a Volkswa-
gen vagy az Opel téli gumijainak 
ára 200 és 250 lej között váltako-
zik, de ez értelemszerűen nagyban 
függ az abroncs márkájától is.

A WABERER’S csoport Kelet-Közép-Európa legnagyobb 
szállítmányozási és logisztikai nagyvállalata az alábbi pozícióra 

keres munkatársakat csíkszeredai irodájába:

FUVAROZÁSI ÜZLETKÖTŐ
Elvárások:
 minimum középfokú végzettség;
 biztos, tárgyalási szintű nyelvtudás, francia, német,
 angol nyelvek valamelyikéből;
 felhasználói szintű számítógép-ismeretek;
 dinamikus, önállóan dolgozni tudó, személyes felelősséget
 vállaló kollégát keresünk;
 elvárás az ügyfélorienált szemlélet, jó kommunikációs készség,
 határozott fellépés, agilitás, csapatszellem.
Előnyt jelent:
 értékesítési tapasztalat;
 további nyelvek tárgyalási szintű ismerete.
Amit kínálunk: versenyképes, teljesítményarányos bérezés,
 szakmai karrierlehetőség és ingyenes továbbképzések;
 étkezési utalvány.

Kérjük, pályázatát ( fényképpel ellátott szakmai önéletrajz 
és motivációs levél) „uzletkoto” jeligével a következő címre juttassa el: 

eva.cseke@waberers.com

Alig győzik teljesíteni az abroncscserére vágyók megrendeléseit. Rendelet erősíti az autósok elhatározását fotó: balázs attila


