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A távolsági autóbusz sofőrje nem 
vette el tőle az 50 százalékos 
kedvezményre feljogosító jegyet, 
teljes árú jegy megváltására kö-
telezte, hozzátéve: panaszával 
forduljon a társaság igazgatójá-
hoz – tudatta lapunkkal egy ol-
vasónk. Megtettük helyette – a 
személyszállítással foglalkozó 
cégek szerint veszteséges a 
nyugdíjasok, veteránok, sérültek 
utaztatása, mert az általuk fel-
használt kedvezményes jegyek 
árát nem téríti vissza az állam.

tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Akedvezményes menetjegyek 
a nyugdíjasoknak 50 száza-
lékos, míg a veteránoknak 

és a fogyatékkal élőknek teljes ked-
vezményt biztosítanak a belföldi 
autóbusz- vagy vonatjáratokon. 

Ennek ellenértékét az állam 
nem fizeti vissza – tudtuk meg 
több szállítási vállalat munka-
társától.

– Mi elfogadjuk a kedvez-
ményes jegyeket, azt azonban 
nem tudom, hogy visszakapja-e 
a cég azok ellenértékét – közölte 
megkeresésünkre a Bálint-Trans 
egyik munkatársa. A Transp Tur 
International képviselője sze-
rint ők több évre visszamenően 
nem részesültek a kedvezményes 
jegyek ellenértékében, érdek-
lődtek ez ügyben, de úgy látják, 
már a kérdésfeltevésnek sincs 
értelme – ennek ellenére járata-
ikon érvényes a kedvezmény. A 
One Impexnél kijelentették: az 
általuk működtetett járatokon 

nem fogadják el ezeket a ked-
vezményes jegyeket. – Mivel ta-
valyról is tartoznak nekünk ezek 
árával, nem éri meg, hogy idén is 

folytassuk a gyakorlatot, mert a 
kedvezmény ellenértékét amúgy 
sem fizetik ki – indokolta a cég 
igazgatója. 

A Gas Toursnál van remény, 
ugyanis érdeklődésünkkor a cég 
egyik munkatársa arról számolt be, 
éppen ma hívták őket Bukarestből 
azzal az ígérettel, hogy a napokban 
folyósítanák a kedvezményes utazá-
si jegyek ellenértékét erre az évre, a 
júliusi hónapig. Ők is azon szállí-
tócégek közé tartoznak, akiknél fel 
lehet használni a kedvezményeket, 
nyugdíjasoknak, veteránoknak, 
sérülteknek egyaránt – erősítette 
meg az alkalmazott.

– A kedvezmény ellenértékét 
a vasúti személyszállítás esetében 
megtérítik, a közutakon szállítók 
viszont semmit sem látnak a pénz-
ből, pedig igazán szükség lenne rá 
az üzemanyag árának emelkedése 
miatt – számolt be lapunknak Or-
bán László, az Open World szállí-
tási cég igazgatója, a Közúti Fuvaro-
zók Hargita Megyei Szervezetének 
elnöke. 

– Tulajdonképpen az államot 
szponzorizáljuk ezzel a szolgáltatá-
sunkkal, ami a cégeknek vesztesé-
get jelent. Mi elvesszük a kedvez-
ményes jegyeket, dokumentáljuk 
és elküldjük Bukarestbe, hogy le-
gyen, amivel elszámolni. Az állam 
a kifizetésekkel több mint egy évre 
visszamenően van elmaradva. Kér-
tük, hogy valamilyen más módon 
támogassák az utazó nyugdíja-
sokat, voltak már próbálkozások 
arra, hogy visszakapjuk a pénzt, de 
csak nagy nyomás hatására látunk 
egy keveset a hátralékos összegből 
– magyarázta Orbán, hozzátéve, 
országos szinten a társaságok két-
harmada tagadja meg a kedvezmé-
nyes szolgáltatást.

Országos szinten a társaságok kétharmada tagadja meg a kedvezményt fotó: mediafax

Oroszhegy község
önkormányzata

értesíti az érintett nyilvános-
ságot, hogy az Oroszhegy köz-
ség, Üknyéd falu villamosítása 
című tervére a Hargita Me-
gyei Környezetvédelmi Ügy-
nökség eseti elbírálás alapján 
2011. október 18-án döntést 
hozott (nem szükséges a kör-
nyezeti hatástanulmány elké-
szítése).

A döntés tervezete és az 
azt megalapozó érvek megte-
kinthetők a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség 
székhelyén, Csíkszereda, Már-
ton Áron utca 43. szám alatt, 
munkanapokon 8.30–16.30 
óra között, szerdán 8.30–18.30 
óra között, valamint a http://
apmhr.anpm.ro címen.
Az érintettek észrevételeiket 
a döntés tervezetét illetően a 
hirdetés meg jelenésétől szá-

mított 5 nap alatt  
nyújthatják be, október 26-ig 
a Hargita Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökséghez 

( fax: 0266–310040).

Györgyi Mária illusztrációja

NeM fOlyósítják A kedvezMéNyes jegyek elleNértékét

Veszteségeikre panaszkodnak a szállítók
Környezetvédelmi 

útmutató  
kicsiknek

Ez a Föld a tiéd is – ezzel a 
címmel jelenteti meg a 
Zöld SzékelyFöld Egyesü-

let negyedik pedagógiai útmutató 
kiadványát. A könyvet a csíksze-
redai Cimbora Napköziotthon 
óvónői állították össze, illuszt-
rálta Györgyi Mária készítette, 
a kiadvány célja pedig az, hogy 
az óvodáskorú gyerekek környe-
zetvédelmi neveléséhez nyújt-
son segítséget.

A történet főszereplői Levél 
Lenke és Levél Lehel, akik ka-
landjaik során megismertetik a 
gyermekeket a környezetvédelem 
alapvető kérdéseivel. A kiadvány-
ban szereplő feladatlapok cselek-
vésre serkentik a gyerekeket, így 
megtanulják óvni és tisztán tar-
tani a környezetükben található 
zöldövezeteket.

A könyv szerkesztői nem 
véletlenül választották a legér-
zékenyebb korosztályt, vélemé-
nyük szerint az óvodás gyermek 
mindent megfigyel, és játszva 
sajátítja el a környezetvédelem 
alapvető szabályait. A kiadvány 
letölthető a Zöld SzékelyFöld 
Egyesület honlapjáról: www.
zoldszekely.ro


