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> Figyelmeztetés a lövétei cégnek, a 
megyei tanács fellebbez. Megfellebbezi 
Hargita Megye Tanácsa a székelyudvarhelyi 
bíróság döntését, amely szerint a megyei ta-
nács illetékesei által idén tavasszal megbün-
tetett szállító cég csak figyelmeztetésben ré-
szesülhet. A lövétei kft. Udvarhely–Lövéte-
járatán, a város kijáratánál 2011. március 18-
án húsz olyan személyt találtak az ellenőrök, 
akik nem szerepeltek az utaslistán. A céget 
tízezer lejre büntették meg, a gépkocsiveze-
tőt pedig ezer lejre, utóbbi kifizette a bírsá-
got. A kft. bírósághoz fordult, és az első fokú 
döntés értelmében büntetés helyett csak 
figyelmeztetés jár neki. A megyei tanács to-

vábbra is fenntartja álláspontját, hogy a cég 
a kihágást hosszú időn keresztül, folyamato-
san követte el, az engedély nélkül szállított 
személyek száma is rendszeresen nagy volt, 
ráadásul a cég ezzel kárt okozott a többi szál-
lítónak. A megyei tanács illetékesei szerint a 
bíróság rossz példát mutat a többi cégnek az-
zal a döntésével, hogy a megfelelő engedély 
nélküli fuvarozás csak figyelmeztetést von 
maga után. Mint az eset idején hírül adtuk, 
Hargita Megye Tanácsának közbeszerzési és 
közszállítási igazgatóságának munkatársai 
március 18-án szúrópróbaszerűen vizsgálták 
a megye területén tömegközlekedéssel fog-
lalkozó cégek munkáját. 

> Kié legyen idén a Máréfalváért-
díj? A Kőlik Hagyományőrző Műve-
lődési Egyesület vezetősége november 
2-ig várja az írásban benyújtott javas-
latokat a Máréfalváért-díj odaítélésé-
hez. A Máréfalváért-díjat 2000-ben 
hozta létre a Kőlik Hagyományőrző 
Művelődési Egyesület, melynek alapí-
tói máréfalvi származású fiatal értel-
miségiek: Dávid Balázs, Dávid Emil 
és Dávid Lajos. Az alapítók a falu ér-
dekében végzett önzetlen, áldozatos 
tevékenységet szeretnék ösztönözni. 
Azokat díjazzák, akik valamelyik te-
rületen kimagasló eredményt értek el, 

hozzájárulnak a kedvező falukép ki-
alakításához és megerősítéséhez, a falu 
megismertetéséhez, népszerűsítéséhez. 
A díjat évente egyszer osztják ki (Szent 
Imre hetében), odaítélésében a kurató-
rium dönt, első alkalommal, 2000-ben 
József Veronikát, Kovács Piroskát és 
Szép Gyulát díjazták. Legutóbb, a tizen-
egyedik alkalommal odaítélt díjat Dávid 
Izabella tanárnő kapta. A javaslatokat 
a máréfalvi községháza jegyzői iro-
dájába lehet leadni (Kőlik Egyesület, 
Máréfalva 447. szám, Hargita megye) 
vagy e-mail-ben, a kolikegyesulet@
yahoo.co.uk címre.

Miután törvény szabályozza a 
téli gumiabroncsok használatát, 
országszerte hiány mutatkozik 
az olcsóbb fajtákból. Jóllehet az 
előrelátóbb sofőrök már hetekkel 
ezelőtt kicseréltették nyári ab-
roncsaikat, a székelyudvarhelyi 
gumiszervizekben még mindig 
egy-két napot kell várni egy 
cserére.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Abban a szerencsés esetben, 
ha egy sofőr már korábban 
bevásárolt a szükséges ab-

roncsokból, Székelyudvarhelyen 

egy négykerekes cserét 40 és 50 lej 
közt végeznek el. „Folyton sor van 
a műhelyünk előtt. A legnagyobb 
problémánk az, hogy sokan igé-
nyelnek új téli abroncsokat, viszont 
nem tudjuk őket kiszolgálni, mert 
egyszerűen nincs mivel” – pana-
szolta a Hargita Népének Csend-
őr János, az egyik belvárosi szerviz 
vezetője. Elmondása szerint azok 
a méretek hiányoznak, amiből a 
legnagyobb igény van, azaz a szo-
kásos Daciára valóból. „Idén 250 
és 300 lej között mozog egy telje-
sen új abroncs ára. Egy ugyanilyen, 
Loganra való gumi tavaly csak 150 
lejbe került. Jelenleg sajnos újrafu-

tózott gumit sem lehet kapni. A 
legtöbb ember már nem is a gumik 
árát kérdezi, hanem hogy egyál-
talán lehet-e kapni. Szerintem ez 
annak is köszönhető, hogy olyan 
országokban is kötelezővé tették 
a használatukat, ahol jóformán tél 
sincs” – fogalmazott a cégvezető.

A Dacia és Matiz méretből 
van hiány, a nagyobb és drágább 
abroncsokból nincs – fűzte hoz-
zá egy másik szerviz munkatársa. 
„Még a legelején, az ősz kezdetén 
idén is beszerezhető volt egy ab-
roncs 153 lejért, később drágítot-
ták meg a gyártók, forgalmazók” 
– fűzte hozzá. 

Még mindig legalább egy napot kell várni egy téligumicserére fotó: balázs attila
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Tavalyhoz képesT MegduplázódoTT az abroncsok ára

Hiánycikk a téli gumi

legendáriuM

15 székely jelentkezett a nagyvilágból

ÖTperces Táncos MegMozdulás

Flashmob a vágási tölgyért

bÖgÖzben is kigyúlT a haTár

Tűz a Rez-tetőn

alig telt el néhány nap, máris szá-
mos más kontinensen élő székely 
jelentkezett arra a felhívásra, 
amelyet a székelyföldi legendári-
um csapata hirdetett meg.

HN-információ

Mint ismeretes, a más 
földrészekről jelent-
kező székelyek közt 

rovásírással írt legendásköteteket 

sorsolnak ki, amelyet a tervek 
szerint  generációról generációra 
fognak megőrizni. Fazakas Sza-
bolcs, a Legendárium ötletgazdá-
ja elmondta a Hargita Népének, 
hogy a mondák rovásírásra való 
fordításával jó ütemben haladnak. 
„Már jelentkeztek az érdeklődők 
Kanadából, az Egyesült Államok-
ból, Új-Zélandról. A csíkszeredai 
konzulátus segítségével beindult 

a kapcsolatfelvétel a Bukovinából 
elszármazott csángókkal, ezenkí-
vül a Hunyad megyei, a bonyhá-
di székely köröket is felkerestük, 
hogy népszerűsítsék a projektet 
ismerőseik közt” – mondta az 
ötletgazda. Fazakas ugyanakkor 
kifejtette, hogy az eddigi 15 je-
lentkező mind első generációs 
elszármazott, de várják régebbi 
kivándorlók hívását is.

A vágási tölgyet népszerűsítette 
a háromhegy ifjúsági egyesü-
let székelyudvarhelyen azzal a 
flashmobbal, amit tegnap délután 
3 órakor tartott a város központ-
jában. 

Gál Barna, a Villámcsődü-
letet szervező egyesület 
elnöke elmondta, nem 

az interneten szeretnének agresz-
szív kampányt folytatni a tölgy 
győzelméért az Év Fája Románi-
ában versenyben, hanem más esz-
közökkel hívnák fel az emberek 
figyelmét a szavazásra. A tegnapi 

ötperces táncos megmozduláson 
közel ötven középiskolás diák 
vett részt, akik előre begyakorolt 
mozdulatokkal igyekeztek fel-
hívni magukra a járókelők figyel-
mét. A vasárnap éjfélkor lezáruló 
versenyben jelenleg a szavaza-
tok alapján fej fej mellett halad 
a Kovászna megyei köpeci szil, 
valamint a megyénkbeli vágási 
tölgy. „Pénteken délután három 
órakor Csíkszeredában is szervez-
nek hasonló megmozdulást az ot-
tani szimpatizánsok a vágási tölgy 
népszerűsítéséért” – mondta az 
ifjúsági egyesület elnöke.

Tegnap délután nem sokkal 14 
óra előtt meggyúlt a Ka di cs
falvához közeli Reztetőn az 
erdő. A szemtanúk elmondása 
szerint eleinte óriási füstfelhőre 
lettek figyelmesek, ami a város 
szélén fekvő égő kaszálókról 
szállt fel, ahonnan később a tűz 
átterjedt a közeli erdőre is. 

Az erdőben található avar 
és száraz növényzet miatt 
nagyon hamar terjedő 

tűz egy órával később már a né-
hány kilométerrel arrébb fekvő 
tibódi erdő fáiba is belekapott, 
ahol a helyszínre érkező tűzol-

tóság, valamint katonaság embe-
rei a terep okozta nehézségekbe 
ütközve minden eszközt beve-
tettek a lángok meggátolására. 
A tűzveszélyt délután öt után 
sikerült elhárítani. A tűz okáról 
érdeklődve csak annyit tudtak 
elmondani, hogy eddig ismeret-
len okból kapott lángra a száraz 
növényzet, ám valószínűsíthető, 
hogy a közeli kaszáló tűzzel való 
felelőtlen takarítása okozta az 
erdőtüzet. Tegnap késő  délután 
Bögöz határában is volt tűz, de a 
tűzoltóságnak önkéntesek segít-
ségével sikerült megfékezniük a 
lángokat.

A szomszédos kaszáló tűzzel való takarítása okozhatta a tüzet fotó: balázs attila


