
Jövő héttől kezdődően folya-
matos ellenőrzéseket tart a 
Hargita megyében működő ke-
reskedelmi egységekben a fo-
gyasztóvédelmi felügyelőség. 
A szúrópróbaszerű vizsgála-
tok során főként a karácsonyi 
nagybevásárlás legkelendőbb 
termékeinek kínálatát figyelik 
a felügyelőség munkatársai.

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Sűrű napok előtt állnak a Har-
gita Megyei Fogyasztóvédelmi 
Felügyelőség munkatársai: a 

következő hetekben részletes ellen-
őrzéseket tartanak a megyében mű-
ködő üzletekben. Az intézménynél 
az igazgató elmondása szerint öt 
személyre hárul ez a feladat. 

– Felhívjuk a vásárlók figyel-
mét, hogy az ünnepre készülődve 
nagyobb körültekintéssel figyeljék 
meg a polcokra került termékek is-
mertető leírásait. Ne halmozzák fel 
fölöslegesen az alapélelmiszereket, 
főként az előcsomagolt péksütemé-

nyek, édességek és húskészítmények 
esetében ellenőrizzék a szavatossági 
idő lejártát, így elkerülhetik a ké-

sőbbi kényelmetlenségeket – figyel-
meztetett a felügyelőség munkáját 
irányító Kolcsár Béla (képünkön). 

A szigorított ellenőrző akció 
során a kiskereskedéseket és a nagy 
bevásárlóközpontokat is felkeresik 
a fogyasztóvédelem munkatár-
sai. Sőt, a hétvégi Hagyományos 
Székely Termékek Karácsonyi Vá-
sárára is kilátogatnak. Ezzel kap-
csolatban Kolcsár megjegyezte: 
igény esetén részletes tanácsadással 
segítik a karácsonyi vásárra készülő 
árusokat.

Az ünnepekhez közeledve 
egyre több üzletben karácsonyi 
akciókkal csábítják a vásárlókat 
a kereskedők – a fogyasztóvé-

delem igazgatója azt tanácsol-
ja, rövid számolás előzze meg 
az árkedvezményes termékek 
választását, gyakran előfordul 
ugyanis, hogy az üzlet által fel-
tüntetett ár olcsóbbnak tűnik a 
megszokottnál, de a kínált áru is 
kevesebb tömegében. 

– Fontos, hogy ellenőrizzük 
a kiírt ár-tömeg arányát, illetve a 
pénztárgépnél történő fizetést kö-
vetően ellenőrizzük a pénztársza-
lagon szereplő árakat, mert sokszor 
volt már példa arra, hogy a polcon 
és a szalagon szereplő ár nem egye-
zett – tanácsolta az igazgató. 

A felügyelőség adatai szerint, 
bár már végigvonult a városon 
egy kisebb vásárlási láz – a Mi-
kulásra készülődve – eddig nem 
növekedett az intézményhez be-
érkező panaszok száma. 
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Székelyföldi AkAdémiA

Vidéken dolgozó értelmiségieket díjaztak

ellenőrző körúton A fogyASztóvédelem felügyelői

Eddig nem nőtt a panaszok száma

Mint arról már beszámoltunk, az Európai Unió új, cigarettákra vo-
natkozó biztonsági szabályát november 18-án Romániában is beve-
zették. Azóta csak öneloltós, tűzbiztos cigaretta kerülhet forgalomba. 
A fogyasztóvédelmi felügyelőség a múlt hónap folyamán ellenőrizte a 
szabály betartását. 

– Kisebb mennyiségben találtunk régi típusú cigarettát, eddig 
írásbeli figyelmeztetésben részesültek az üzletvezetők, a következő 
időszakban viszont pénzbüntetést alkalmazunk a szabályszegők 
esetében – mondta Kolcsár Béla igazgató.   

A viszonteladók 700–7000 lej közötti büntetést kaphatnak, ha 
nem tartják be a szabályokat. A raktáron talált, nem tűzbiztos ciga-
rettákat a fogyasztóvédelem elkobozza.

évértékelő rendezvényét tartotta 
tegnap a Székelyföldi Akadémia. 
A rendezvénysorozatot Hargita 
megye tanácsa kezdeményez-
te abból a célból, hogy bevonja 
a vidéken elő értelmiségieket a 
közéletbe, szerepvállalásra ösz-
tönözve őket.

HN-információ

A Székelyföldi Akadémia a 
párbeszéd, a kapcsolattar-
tás intézménye – mondta 

köszöntőjében Borboly Csaba, 
Hargita Megye Tanácsának elnöke 
–, a döntéshozatalban a legfonto-
sabb a háttérmunka, az, hogy helyi 
szinten is legyen lehetőség bele-
szólni a döntés-előkészítésbe.

Hozzáfűzte, csodát várni nem 
szabad, de hinni kell a közös gon-
dolkodás erejében.

Az elnök az összefogás, a közös 
döntések, illetve a szakmai felké-
szültség szükségességét hangsúlyoz-
ta, kiemelve: fontos odafigyelnünk 
a döntések előkészítési folyamatára.

– A gazdasági válság nem kerül-
te el ezt az országot, Székelyföldet 
sem – szögezte le Kelemen Hunor, 
az RMDSZ szövetségi elnöke az 
eseményen mondott beszédében.

A szövetségi elnök szerint 

minden közösség keresi a megol-
dásokat, keresi a kiutat a jelenlegi 
helyzetből, amelyet morális válság 
előzött meg. 

– Ezt kell nekünk mihamarabb 
orvosolnunk – hangsúlyozta. – Ez 
pedig mindannyiunk közös felelős-
sége, és az értelmiség szerepe ebben 
a helyzetben sokkal fontosabb, 
mint bármikor máskor.

Kelemen hozzátette: azok 
a közösségek lesznek sikeresek, 
amelyeken belül erős a bizalmi 
tőke. 

– Közös felelősségünk a bizalom, 
a hit visszaadása az emberek számára, 
e feladat elől nem tud elmenekülni 
sem a politikus, sem a helyi vezetők, 
sem a városi és vidéki értelmiség – 
mondta.

Az RMDSZ elnöke azonban 
úgy látja, a válság és a mindennapi 
problémák ellenére Székelyföld fej-
lődik, épül és erősödik. Véleménye 
szerint ehhez járult hozzá a Székely-
földi Akadémia is.

Az évértékelőn a történel-
mi egyházak képviselői – Tamás 

József római katolikus segéd-
püspök, Bálint Benczédi Ferenc 
unitárius püspök és Antal Zoltán 
székelyudvarhelyi református es-
peres – szóltak a hallgatósághoz, 

majd az akadémia előadói és a 
példaértékű tevékenységet végző, 
vidéken élő értelmiségiek vehették 
át a megyei tanács által adományo-
zott díjakat.

Díjazás a megyei tanács dísztermében. Az értelmiségiek szerepvállalását ösztönöznék

HirDetések

Karácsonyi akció a REVIS – NIPPO üzletekben!
még mindig tart a 30–50%-os árkedvezmény 

a szőnyegekre és más termékekre.

December 12–31. között minden kedves vásárlónk 
 ajándékterméket kap, 
 a nagyobb tételben vásárlók pedig 
      5–10%-os árkedvezményben részesülnek.

Szeretettel várjuk üzleteinkben:
Csíkszentdomokos, Gyergyói út 1943/A. sz.
Telefon: 0266–336226. 
E-mail:revis@clicknet.ro

Csíkszereda, Petőfi u. 3. sz.
Telefon: 0266–311751.

A Benzol ro kft.
a Marosvásárhely, Retyezát utca 4/2 sz. alatti székhelyű NACORNIC 
SPRL jogi felszámoló révén nyílt árverés útján eladja a következőket: 

KASTÉLY – szálló-étterem, a hozzá tartozó 1910 m2-es beltelekkel; 
szolgálati lakás a hozzá tartozó 1518 m2-es beltelekkel. 
Ezek az ingatlan javak Gyergyószárhegyen, Fő út 1087. szám alatt ta-

lálhatók.
Az eladási ár 500 000 lej, a részvételi garancia az induló ár 15 százaléka. 

Az árverésekre hetente kerül sor, pénteki napokon 11 órától a jogi felszá-
moló székhelyén. Telefon/fax: 0265–261700, 0746–974407.

kiemelkedő vidékfejlesztési tevékenységéért Vitos Mózes-
díjat kapott Bajkó László (Gyergyóditró), Barta Gábor (Kászonaltíz), 
Lőrincz András (Felsőboldogfalva) és Szőcs Béla (Szentábrahám).

Kájoni János-díjjal jutalmazták kiemelkedő közművelődé-
si tevékenységéért András Lorándot (Máréfalva), Farkas Aladárt 
(Borszék), Portik-Bakai Ádámot (Gyergyóremete), dr. Sata Attilát 
(Homoródszentmárton).

Hargita Megye Tanácsa Majláth Gusztáv Károly-díjat adományo-
zott kiemelkedő nevelő és oktatási tevékenységéért a következő pedagó-
gusoknak: Berei Enikő(Szentábrahám), Fülöp László (Csíkkarcfalva), 
Mincsor Erzsébet (Gyergyóremete), Pál Ákos (Oroszhegy), Pál Zoltán 
(Csíkszentmárton), Péter László (Csíkszentdomokos),  Szávai Márton 
(Énlaka), Zöld Ilona (Csíkpálfalva).

A megyei önkormányzat Önzetlenség-díját kiemelkedő közös-
ségépítő tevékenységéért Györffy Zsolt gyergyószárhegyi katasztró-
favédelmi felelős kapta. 

Márton Áron-díjjal jutalmazták a kiemelkedő közösségépítő 
tevékenységet végző személyiségeket. A díjazottak: Antal Zoltán 
(Székelykeresztúr); Becze Enikő (Csíkszépvíz), Bíró Endre (Agyagfal-
va), Erdős Ágnes (Gyergyóalfalu), Kedves Róbert (Csíkszenttamás), 
László Szilveszter Sándor (Székelyszentkirály), Lukács Áron (Fenyéd), 
Pál Gizella (Gyergyóremete), Varga Attila István (Tusnádfürdő) és Var-
ga János (Csíkszentsimon)

Keresztes Lajos-díjat érdemelt a sport érdekében végzett tevé-
kenységéért a szentábrahámi Pál László és Pál Dezső.


