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A gondolat, hogy a Csil-
lagocskák kilátogassa-
nak Kovács József és Er-
nő hegyközszáldobágyi 
lovastanyájára, a házigazda 
és Pálfi József nagyvárad-ré-
ti lelkipásztor, a Csillagocs-
ka Alapítvány elnökének 
beszélgetésekor merült fel. 

A gondolatból terv lett, 
abból pedig valóság. Mi-
után Kovács Ernő és fele-
sége, Orsolya az óvodába 
járó összes gyermeket egy 
ingyenes lovaglásra hívta 
meg, több mint 50 gyer-
mek, szülőkkel, pedagógu-
sokkal és dadákkal együtt 
az elmúlt héten eleget tett 
a meghívásnak. 

A lovastanya története
Néhány esztendővel ez-

előtt Kovács József lovas-
gazda – aki életét a lovak-
nak szentelte – úgy érezte, 

hogy a mai gépesített, roha-
nó világban jó lenne minél 
több emberrel megismertet-
ni és megszerettetni a lo-
vas-kultúrát. Három évvel 
ezelőtt sikerült megnyitni a 
lovardát, ahol gyermek és 
felnőtt egyaránt felejthetet-
len perceket tölthet el.

A lovak és pónilovak 
társaságát élvezni kívánó 
vendégeket most már egy 
50 férőhelyes rusztikus 
nyári terasz is várja, ahol 
családi összejöveteleket, 
születésnapokat lehet szer-
vezni. Itt hűsítők és italok 
mellett, kérésre tradicio-
nális magyaros ételeket is 
felszolgálnak.

A lovastanya tulajdono-
sai mindenkit nagy szere-
tettel várnak „birtokukon”. 
Elérhetőségeik: Kovács Er-
nő – 0742/002–333, Kovács 
József 0721/491–137.

Csillagocskák vendégségben a lovastanyán 
A  nagyváradi Csillagocska Óvoda apróságainak nemrég nagy élményben volt részük. Olyasmit próbálhattak ki, amit sok városi 
gyerek csak nagyon ritkán, vagy talán sohasem: lovagolhattak, szekéren utazhattak, méghozzá nem is túl távol a város zajától.

Környezetszennyezési illetéket vezetnének be?  
Borbély László romániai környezetvédelmi miniszter azt nyilatkozta: a román kormány az elkö-
vetkezendő két hétben határoz a gépjárműadó közelmúltban bejelentett új formájáról.
CiuCur LosonCzi Antonius 

Borbély László környezetvédel-
mi miniszter szerint a tárca-
közi bizottság ülésén egy álta-
lános környezetvédelmi illeték 
bevezetése is felmerült, vala-
mennyi autóra vonatkozóan. 
Úgy fogalmazott: ő kitart azon 
ötlet mellett, hogy a kocsik ro-
mániai regisztrálásakor kelljen 
illetéket fizetni, de a testület 
ülésén szóba került egy másik 
változat is: egy éves környezet-
védelmi adó bevezetése, mely 
helyettesítené az első bejegyzé-
si illetéket. A tárcavezető nem 
kommentálta a javaslatot, így 
arról sem beszélt, hogy kitől 
származik az ötlet és mikortól 
alkalmaznák az új illetéket. 

Kivették a határidőt 
A június 17-én megszellőzte-

tett törvénytervezet értelmében 
2011. július 1-jétől körülbelül 30 
százalékkal kellett volna csök-

kenteni az első bejegyzési ille-
ték összegét, illetve e dátumtól 
elkezdték volna a különbözetek 
visszafizetését a Romániában 
már bejegyzett gépjármű tulaj-
donosainak. Az előterjesztést 
azonban módosították, kivették 
a határidőt anélkül, hogy újat 

jelöltek volna ki helyette, így 
bizonytalanná vált az illeték 30 
százalékos csökkentésének és a 
különbözetek visszafizetésének 
időpontja is. 

Eredetileg  a dokumentum 
előírta, hogy bizonyos összeget 
vissza kell fizetni azon gép-

kocsi-tulajdonosoknak, akik 
2008. július 1. és 2011. június 
30. között fizették be a díjat. A 
módosított formában azok jo-
gosultak a különbözetre, akik 
2008. július 1. és a törvény 
hatályba lépésének dátuma 
közötti időszakban fizették ki 
az első regisztrációs díjat. 

Ingatlanok felújítása 
Traian Băsescu államelnök aláírta az ingat-
lanok építészeti minőségének növelését célzó 
intézkedésre vonatkozó törvény elfogadásának 
dekrétumát. A Képviselőház által június 28-án 
megszavazott törvénytervezet előírta azon épü-
letek homlokzatának és teraszainak a renoválá-
sát, melyek „közveszélyt” jelentenek. A felújítás 
a tulajdonosok kötelessége, akik „önként” kell 
ezt bevállalják, önerőből finanszírozva a munká-
latokat. A törvény tárgyát képező épületeket a 
helyhatóságok mérik fel, és értesítik kötelezett-
ségükről a tulajdonosokat. A jogszabály viszont 
nem érinti az I. fokozatú földrengés kockázatú, 
a hőszigetelt és a műemlékként nyilvántartott 
épületeket. A dokumentumnak szociális jellegű 
kitételei is vannak, így a polgármesterek java-
solhatják az önkormányzatoknak a felújítási 
költségek részleges vagy teljes fedezését azon 
családok számára, melyek bizonyítani tudják, 
hogy az egy főre eső havi jövedelmük nem éri 
el az országos nettó átlagbért.

Meleg víz nélkül
Július 15-ig javítási munkálatok miatt szü-
netelni fog a melegvíz-szolgáltatás az 507., 
509., 510., 511., 516., 521. és 910. számú 
hőközpontokhoz tartozó háztartásokban. 
Mindez a Splaiul Crişanei (az Oneştilor ut-
ca felőli rész), az Oneştilor, a Cazaban (az 
Oneştilor utca felőli rész), az Erofte Grigore, 
a Lăpuşului (az Oneştilor utca felőli rész), a 
Tudor Vladimirescu (az Infrăţirea környéke), 
a Simion Bărnuţiu, a Déva tér, az Aradi út (a 
nyomda és az Oneştilor utca közötti rész), az 
Aviatorilor, a Bolcaş és a Buzăului utcákat 
érinti. Ugyanakkor lehetséges, hogy problémák 
akadnak az 522., 523. (a H. Coandă, R. Wag-
ner, Xenopol és az Aradi utak környéke), a 
709., 710., 711., 718., 720. (a T. Vladimirescu, 
Vrancei, Városháza, Kálvin János és Iuliu 
Maniu utcák környéke), valamint a 902. szá-
mú hőközpontoknál is (az állatkert környéke). 

A váradi Csillagocska óvodába járó összes gyermeket egy ingyenes lovaglásra hívták meg a hegyközszáldobágyi lovastanyára

A Kovács családnak köszönhetően az óvodásoknak felejthetetlen élményekben volt részük a lovastanyán, ahol egy ötven férőhelyes rusztikus nyári terasz is várja az érdeklődőket

A MAKET július 12–16. kö-
zött kézművestábort szer-
vez a székelyhídi stran-
don. A részvételi díj 50 
lej, amely magában foglal 
napi 3 étkezést, sátordíjat 
és a strandbelépőt is. 14–20 

éves fiatalok jelentkezését 
várják. 

A jelentkezési lap letölt-
hető a www.maket.makosz.
ro oldalról. Bővebb infor-
mációk a 0752/492–636 tele-
fonszámon. 

Tábor Székelyhídon Színjelesek a Naplóban
A Bihari Napló az idén is vál-
lalja Nagyvárad és a megye 
legjobb tanulóinak bemutatá-
sát. Színjeles pályázatunkra 
várjuk azoknak a kis- és nagy-
diákoknak a fényképét és bizo-
nyítványuk másolatát, akik az 
elmúlt tanévben végig színjeles 
osztályzattal zártak, illetve ki-

zárólag FB minősítést kaptak. 
Postacímünk: 410346 Nagyvá-
rad, Dacia sugárút 34. szám. 
Villanypostacím: biharinaplo@
informmedia.ro. A borítékra, 
illetve e-mail esetén a tárgysor-
ba kérjük beírni: Színjeles. A 
fotókból összeállítást közlünk 
lapunkban.

Még most sem lehet semmi biztosat tudni a gépjárműadóról

A tervezetet a kormánynak és a 
parlamentnek is jóvá kell hagynia, 
ahhoz hogy az új adóról szóló tör-
vény életbe lépjen és a kifizetések 
elkezdődjenek. A parlamenti vaká-
ció viszont  júliustól szeptemberig 
tart, így a parlamentben legha-
marabb ősszel vitathatják meg 
a dokumentumot. A pénzek visz-
szafizetését az alkalmazási mód-
szertanban rögzítik, ezt a törvény 
Hivatalos Közlönyben való megje-
lenését követő 30 napon belül kell 
jóváhagyni.

TervezeT

Fo
tó

: A
le

xa
nd

ru
 N

iţ
es

cu


