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Sok még a kérdőjel
Tanítási- és munkaszüneti nappá nyilváníthatják május 31-ét
• Tanítási- és mun-
kaszüneti nappá nyilvá-
níthatják május 31-ét, 
a csíksomlyói pápa-
látogatás előtti napot 
Hargita megyében. Az 
erre vonatkozó kérést 
már továbbították az 
illetékeseknek – derült 
ki a katolikus egyház 
képviselőinek tegnapi 
sajtótájékoztatóján. 

ISZLAI KATALIN

Csíkszeredában is beszámoltak 
tegnap a szentatya csíksomlyói 
látogatását előkészítő bizott-

ság sajtófelelősei a történelmi ese-
ményre való regisztráció menetéről 
és a további fontos tudnivalókról. 
Oláh Zoltán, Bodó Márta, Szőcs Csa-
ba és Veres Stelian ismét kihangsú-
lyozta: március elsejétől, azaz mától 
megnyitják az online regisztrációt 
a www.pontifex.ro oldalon Ferenc 
pápa június elsejei csíksomlyói láto-
gatására. A kerítéssel körbevett, több 
mint tízhektáros biztonsági övezetbe 
csak a regisztráció által igényelt be-
lépővel lehet bejutni.

Kizárják az autókat

A sajtótájékoztatón elmondták, a ter-
vek szerint március 31-ig lehet jelent-
kezni az eseményre, szükség esetén 
azonban pár nappal meghosszabbít-
ják a határidőt. A Pontifex.ro oldalon 
csoportos és egyéni regisztrációra 
nyílik lehetőség, az erre vonatkozó 
űrlap kitöltése pedig egyszerű, és 

csak pár percet vesz igénybe. A sze-
mélyes adatok és a csoportlétszám 
mellett azonban azt is meg kell je-
lölni, hogy mivel érkezik az illető 
(autóbusszal, vonattal, autóval vagy 
gyalog), illetve azt is, hogy melyik 
irányból (Alcsík, Gyimesek, Felcsík 
vagy Székelyudvarhely). A regiszt-
rálókat később szektorokba osztják 
be, utóbbiak kialakítása azonban 
még várat magára, hiszen nagy-
ban befolyásolja ezt a jelentkezők 
létszáma. Annyi tudható egyelőre, 
hogy biztosan lesz külön szektor az 
áldoztató papok, a szerzetesek és a 
diákok számára, de a további pon-
tos beosztás csak a későbbiekben 

körvonalazódik. A regisztrálóknak 
továbbá a későbbiekben e-mailben 
küldenek majd a szervezők egy vo-
nalkódos belépőt, amit mindenkinek 
ki kell nyomtatnia. Ezzel egy személy 
egyetlen alkalommal léphet át a Kis- 
és Nagysomlyó-hegy köré építendő 
kerítésnél elhelyezett beléptető ka-
puknál. Borboly Csaba, Hargita Me-
gye Tanácsának elnöke kérdésünkre 
arra is kitért, hogy már a látogatást 
megelőző napon, azaz május 31-én 
lezárják a várost a forgalom előtt. 
Hozzátette, ezt a csíkszeredai ön-
kormányzat felügyeli majd, de úgy 
tudja, hogy már a reggeli órákban 
érvénybe lép a korlátozás, amely 

szerint nem lehet majd autóval köz-
lekedni Csíkszeredában. Ez alól csak 
a katasztrófaelhárítási egységek jár-
művei képeznek kivételt. Borboly to-
vábbá azt is elárulta, hogy a lezárás 
és a várható nehézkes ügyintézés mi-
att kérték a május 31-ei péntek tanítá-
si- és munkaszüneti nappá nyilvání-
tását a megyében. Az erre vonatkozó 
kéréseket már továbbították a tanfel-
ügyelőséghez, az illetékes minisztéri-
umhoz, illetve a kormányhoz is.  

Minden idők legnagyobb 
eseményére készülnek
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Könyvek óvodásoknak
Az OvidiuRo Egyesület Hargita 
Megyei Tanfelügyelőségével 
partnerségben az óvodai 
nevelés minőségének javítása 
érdekében a hátrányos helyze-
tű közösségek számára Minden 
gyerek megérdemel egy mesét 
névvel indít kísérleti progra-
mot. Ennek során 1400 vidéki 
gyermek részesül könyv-
adományban, illetve Hargita 
megye 12 leginkább hátrányos 
helyzetű közösségeinek óvo-
dásai számára könyvtárakat 
rendeznek be, a kicsikkel törté-
nő otthoni és óvodai együttol-
vasás bátorítása érdekében.

 Csíkszereda

Színházi bemutató
Ma 19 órától a Csíki Játékszín-
ben Borisz Akunyin Sirály című 
drámájának bemutató előadása 
tekinthető meg. Az előadásra a 
Bánk bán bérletek érvényesek.

 Székelyudvarhely

Új filmet mutatnak be 
Új filmet mutat be az erdélyi 
mozikban a Kincsem és A 
Viszkis romániai forgalmazója. 
A Taylor Projects ezúttal egy 
magyar thriller, az X – A rend-
szerből törölve című alkotást 
tűzte műsorára. Ujj Mészáros 
Károly filmjének országos 
bemutatója pénteken 19 
órától lesz a székelyudvarhelyi 
Stúdió Moziban (II. Rákóczi 
Ferenc utca 5. szám). Jegyek a 
Mr. Music zeneboltban, illetve 
online a www.vandormozi.ro 
honlapon válthatók.

 Marosvásárhely

Néptáncelőadás
A marosvásárhelyi Boróka Nép-
táncegyüttes Rügyező szívünk 
szavai című előadását március 
2-án 18 órától mutatja be Ma-
rosvásárhelyen, a Kultúrpalota 
nagytermében.

• RÖVIDEN 

S zámadatokkal alátámasztva 
indokolta meg a regionális víz-

szolgáltató Harvíz Rt., hogy miért 
kellett megemelniük a víz-és csa-
tornadíjakat. A 6,7 lejes köbmé-
terenkénti díjat március elsejétől 
drágították meg, 7,18 lejre.

A regionális vízszolgáltató Harvíz 
Rt. a honlapján tette közzé nemrég, 
hogy márciustól emeli a víz- és csa-
tornaszolgáltatás árát, ehhez hozzá-
járultak a kiszolgálási területükön 
lévő önkormányzatok is határozata-
ikkal. Mint korábban írtuk, a drágí-
tást annak ellenére is bevezetik, 
hogy ettől az évtől a korábbi 19-ről 
kilenc százalékra csökkentették 
országosan a csatornaszolgáltatás 
áfáját, ezért arra kértük a vállalat 
vezetőségét, indokolják meg, miért 
volt szükség erre az intézkedésre. 
Fülöp Árpád Zoltán, a Harvíz Rt. 

főkönyvelője válaszában kiemelte, 
mivel 2014 óta az országos bruttó 
minimálbér 900 lejről 2080 lejre nö-
vekedett, az országos átlag nettóbér 
is emelkedett 58,74%-kal, 2017 óta 
pedig az energia ára is nőtt 35,85%-
kal, így mindezekkel párhuzamosan 
jelentősen megnövekedett a vállalat 
kiadása is. Korábban ugyan alkal-
mazottak elbocsátásával próbálták 
észszerűsíteni a tevékenységüket, 
csökkenteni a kiadásaikat, de a múlt 
év végi minimálbér-emelést és az 
energia árának a növekedését már 
nem tudták ilyenképpen ellensú-
lyozni, emiatt kényszerültek a mű-
ködésre fordított díjrész emelésére. 
A szolgáltató például 2015-ben a 
minimálbér emelésekor 191-ről 158-
ra csökkentette a személyzetét. Az 
alkalmazottaik száma azonban az-
óta sem változott, holott egyre több 

a feladatuk, hiszen az európai uniós 
pályázatokból megvalósuló hálózati 
bővítéseknek köszönhetően meg-
növekedett a kiszolgált háztartások 
száma, a karbantartott vezetékek 
hossza, a szennyvízátemelő állomá-
sok, derítők száma, ráadásul új tevé-
kenységeket is elindítottak. „A Har-
víz Rt. az európai uniós pályázatok 
révén 200 millió lejes beruházást ho-
zott a régióba, ebből a vállalat önré-
sze 20 millió lej volt. Ezt az összeget 
egy erre a célra elkülönített fejlesz-
tési alapból fi nanszíroztuk” – ma-
gyarázta Fülöp Árpád. A fejlesztési 
alapot gyakorlatilag hozzárendelték 
a víz-és csatornadíjakhoz, így a befo-
lyó összegek több mint 31 százalékát 
fordítják fejlesztésekre. 

A vállalat főkönyvelője megosz-
totta a víz-és csatornadíj értékének 
az alakulását is a 2014-2019 közötti 

időszakra vonatkozóan. Öt évvel 
ezelőtt a víz köbméterének ára 3,83 
lej volt, 2016-ban azonban 3,61 lejre 
csökkent, márciustól azonban ismét 

3,82 lejre emelték. A szennyvízdíj 
mértéke hasonlóan alakult a vízéhez, 
2014-ben 3,19 lejbe, márciustól pedig 
3,36 lejbe kerül. (Barabás Hajnal)

Az áremelést indokolja a regionális vízszolgáltató

ÉvSzennyvízdíj/m³ áfa nélküli 
ár

fejlesztési 
alapba

működési 
költségre

2014 augusztus3,19 lej2,57 lej0,71 lej1,86 lej
2016 március3,12 lej2,6 lej0,78 lej1,82 lej
2019 január3,09 lej2,83 lej0,78 lej2,05 lej
2019 március3,36 lej3,08 lej0,78 lej2,30 lej

Forrás: Harvíz Rt.

ÉvVízdíj/m 3 áfa nélküli ár fejlesztési 
alapba

működési 
költségre

2014 augusztus3,83 lej3,09 lej0,83 lej2,26 lej
2016 március3,61 lej3,31 lej1,09 lej2,22 lej
2019 január3,61 lej3,31 lej1,09 lej2,22 lej
2019 március3,82 lej3,50 lej1,09 lej2,41 lej

•  A víz és szennyvíz árának alakulása 2014 óta




