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hirdetések

Ingyenes fővárosi látogatás

Barangoljunk Székelyföldön! – 2011

Ezer kis turista 

Hargita Megye Tanácsa a 2003/52-es számú törvény 
előírásai alapján kifüggesztette, weboldalán megjelentette, 

és kiközli a következő határozattervezetek címét:

■ Határozattervezet Hargita Megye Tanácsának a megyei menetrend 
szerinti közszállítás programjának odaítélését végző paritásos bizottság lét-
rehozásáról, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásá-
ról szóló 2008/52-es határozata módosításáról.

■ Határozattervezet a Hargita Megye Tanácsának hatáskörében levő 
megyei illetékek szintje megállapításának jóváhagyásáról a 2012-es évre 
vonatkozóan.

■ Határozattervezet egyes útvonalengedélyek odaítéléséről a megyei 
személyszállításhoz kapcsolódó menetrend szerinti járatok számára.

A határozattervezetek szövege tanulmányozható Hargita Megye Taná-
csának www.hargitamegye.ro weboldalán, valamint a megyei tanács főbe-
járatánál található hirdetési táblán.

Az esetleges észrevételek megoldására a hirdetés megjelenésétől számított 
10 napon belül rendelkezésükre áll Tankó Éva – Hargita Megye Tanácsá-

nak Kancellária-irodavezetője (229-es iroda), tel.: 207700, 1213-as belső.

ÚjaBB korláTozáSok várHaTók CSíkSzeredáBan

A Gyermek sétányon 
továbbra sincs fűtés

Visszaadta a fűtést a Goscom a 
csíkszeredai Testvériség sugár-
út 17/D szám alatti lépcsőház-
ban tegnap délután, miután a 
lakók törlesztették adósságuk 
egy részét. A Gyermek sétányon 
viszont még mindig vannak hi-
deg lakások. A szolgáltató fi
gyelmeztet: az akció folytatódik.

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

Összesen 260 csíksze-
redai lakást érintett a 
távhőszolgáltató múlt 

heti akciója, amikor a lakók által 
felhalmozott tartozások miatt 
egész lépcsőházakban elzárták a 
fűtést. A legtöbb helyen – mi-
után az adósok fizettek – már 
múlt hét pénteken újraindult a 
szolgáltatás, az utolsóban, a Test-
vériség sugárút 17/D szám alat-
ti lépcsőházban tegnap délután 
melegedtek ki a fűtőtestek.

– Már csak a Gyermek sétá-
nyon, hét lakrészben nincs fűtés, 
és nem is lesz addig, míg a lakók ki 
nem fizetik tartozásaikat – tájékoz-
tatott Bíró Hajnalka, a Goscom saj-
tószóvivője. A Gyermek sétányon 
ugyanis az érintett lakók és a lakó-
szövetség beleegyezett abba, hogy a 
munkások bemenjenek a tartozók 
lakásaiba, és csak ott zárják el a fű-

tést, nem pedig az egész lépcsőház-
ban, egyformán sújtva a rendszere-
sen fizető és a tartozó lakókat.

Bíró Hajnalka elmondta: az 
akció nem ért véget, folytatódik az 
adósok felleltározása, felszólítása, 
és ha az érintettek erre nem rea-
gálnak pozitívan, rövidesen újabb 
lépcsőházak maradnak távfűtés 
nélkül. 

a CSíkSzenTIMreI közBIrTokoSSág
értesíti tagságát, hogy 2011. november 12-én 10 órai kezdettel 

közgyűlést tart a helyi kultúrotthonban.
Napirendi pontok:

– terület bérbeadásának megvitatása golfpálya létesítésére;
– a 2012-es évi költségvetési terv megvitatása és jóváhagyása;
– különfélék.

Abban az esetben, ha a gyűlés nem lesz döntőképes, akkor egy 
hét múlva, november 19-én megismétlődik.

A csíkszentléleki SUTA KÖZBIRTOKOSSÁG 
értesíti tagságát, hogy 2011. november 20-án 13 órától  

őszi közgyűlést tart  
a csíkszentléleki kultúrotthonban.

Napirendi pontok:
– beszámoló a 2011-es év tevékenységéről;
– a 2011-és évi tervezetek ismertetése, megbeszélése;
– költségvetés-tervezet ismertetése a 2012-es évre;
– különfélék.

P. B.

A Fővárosom Bukarest! prog-
ram keretében 80 Hargita 
megyei, szociálisan hátrá-

nyos helyzetű fiatal ingyenesen ve-
het részt egy fővárosi kiránduláson. 
A látogatásra november18–20. kö-
zött kerül sor, költségeit az Országos 
Ifjúsági és Sporthatóság fedezi.

Az Országos Ifjúsági és Sportha-
tóság (ANST) és a Hargita Megyei 

Sport- és Ifjúsági Igazgatóság közös 
szervezésében ingyenes fővárosi 
utazásra nyílik lehetősége azoknak a 
14 és 18 év közötti, szociálisan hát-
rányos helyzetű diákoknak, akiknek 
a családjában az egy főre eső jövede-
lem nem haladja meg a 300 lejt. A 
jelentkezési határidő tegnap járt le. 

– A megye 39 középiskolájából 
iskolánként két fiatalnak tudjuk 
biztosítani az utazását, szállását és 

étkezését – mondta el a Hargita 
Né pének Csedő Zsófia, a Hargita 
Megyei Sport- és Ifjúsági Igazga-
tóság aligazgatója. A háromnapos 
fővároslátogatás során a román par-
lament mellett a Természettudomá-
nyi Múzeumba és Grigore Antipa 
Falumúzeumba is ellátogatnak a fia-
talok. A gyerekek felügyeletét kísérő 
tanárok és a megyei sport- és ifjúsági 
igazgatóság munkatársai biztosítják.

Idén több mint ezer tanuló vett 
részt Hargita Megye Tanácsa 
Barangoljunk Székelyföldön! 
című programjában, a he gyi
men tő közszolgálat munkatár
sai pedig  több mint ötven is-
kolába látogattak el, hogy fel-
készítsék a diákokat az általuk 
szervezett táborokra, tájékozó-
dási versenyekre.

HN-információ

Nagy hangsúlyt fektetünk 
a gyerekek ez irányú ne-
velésére, mert ha elsajá-

títják a túrázás elemi biztonsági 
szabályait, a hegyimentőknek is 
kevesebb dolguk lesz – jelentette 
ki Borboly Csaba. – Ezenkívül 
fontos, hogy megszerettessük 
tájainkat a gyerekekkel, mert ak-
kor kisebb annak a valószínűsége, 
hogy leragadnak a számítógép 
vagy a tévé előtt, és valószínűleg 
felnőttkorukban is ragaszkodni 
fognak szülőföldjükhöz, közössé-
gükhöz – vélekedett a megyeita-
nács-elnök.

Kuna Csaba, a szépvízi iskola 
igazgatója 20-20 gyerekkel vett 
részt a program két rendezvé-
nyén: az egynapos hargitafürdői 
és a háromnapos egyes-kői tá-

borban. Mint elmondta, a ta-
nárkollégák valósággal tolong-
tak azért, hogy elkísérhessék 
diákjaikat.

Fekete Örs, a hegyimentő köz-
szolgálat vezetője közölte, hogy a 
programra Hargita Megye Tanácsa 
32 ezer lejt különített el, és a me-
gye négy hegyimentőcsapatából 
idén mindegyik rendezett leg-
alább egy tábort. A 2011-es prog-
ram  nyári táborai  és tájékozódási 
versenyei a Vargyas-szorosban 
kezdődtek, ahol a közszolgálat 
munkatársai nyolcvan gyerekkel 
és kísérőikkel ismertették meg a 
hegyi turizmus alapjait. Emellett 
a résztvevők a hagyományos népi 
mesterségeket is kipróbálhatták, 
valamint az íjászatba is betekin-
tést nyerhettek. Ősszel az Egyes-
kőnél, Maroshévízen és a Gyil-
kos-tónál szerveztek nagy sikerű 
táborokat több mint 250 gyerek 
részvételével.

Az iskolások körében a tábo-
rok népszerűségét is meghaladta 
a tájékozódási versenyeké, ame-
lyeken több mint 400 gyerek vett 
részt. A versenyek győzteseit tú-
rafelszereléssel, síoktatással és ka-
landparki belépővel jutalmazták a 
hegyimentők. 

Kilenc utcában dolgoznak. 
A megyeszékhely kilenc utcájában 
zajlik jelenleg vízvezetékcsere – 
tudtuk meg Szőke Domokostól, 
Csíkszereda alpolgármesterétől. A 
Harvíz Rt. mellett két másik cég is 
végez ilyen jellegű munkálatokat, 
és az alpolgármester szerint ezek-
nek november végéig kellene a vé-
gére járni. Jelenleg az Eminescu, 
a Hajnal, a Tető, a Fenyő, vala-
mint a Miron Cristea utcákban 
cserélik a vezetékeket, ezek mel-
lett pedig a Lendület sétányon 
és a Baromtér utca egy részén is 
dolgoznak. A Kút, valamint az 
Olt utcákban már egy hét múlva 
esedékes a vízvezetékek cseréjének 
befejezése – egyébként a tegnap 
tartott terepszemle során a város 
részéről már szemrevételezték a 
munkálatokat. Jelenleg is folynak 
a fővezetékek elhelyezései, emellett 
pedig az átkötések kiépítése, vala-
mint nyomásmérés is történik a kü-
lönböző vezetékekben a megfelelő 
működés érdekében.  fotó: tamás attila


