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> Elutasította a bíróság a bufteai 
Electrica Serv Kft. keresetét a csíkszeredai 
Petőfi utca és a Majláth Gusztáv Károly tér 
felújítása ügyében tartott versenytárgyalás 
kiírási feltételei ellen, így rövidesen elkez-
dődhetnek a munkálatok Csíkszereda köz-
pontjában. Amint arról korábban beszámol-
tunk, a kilenc alkalmazottal működő cég, 
amelynek egy ügyvédi iroda is részvénye-
se, tavaly országos szinten több mint 100 
munkálatra kiírt licitet óvott meg a Felleb-
bezéseket Megoldó Országos Bizottságnál 

(CNSC), nemrég pedig Csíkszereda Polgár-
mesteri Hivatala által kiírt versenytárgyalás 
ellen is óvást nyújtott be, veszélybe sodorva 
a városközpont felújításának idei megkezdé-
sét. Szőke Domokos alpolgármester akkor 
lapunknak nyilatkozva félelmének adott 
hangot, hogy a peres eljárás elhúzódása mi-
att kicsúsznak az időből – most ez a veszély 
is elhárult, a bírósági ítélet ugyanis jogerős.

> Műgyepes pálya Oklándon. Multi-
funkcionális műgyepes sportpályát avat-
tak tegnap Oklándon. A sportlétesítmény 
megépítésére a román kormány 718 000 

lejt utalt ki, a beruházás önrészéhez szük-
séges összegekből mintegy 138 000 lejt pe-
dig Hargita Megye Tanácsa különített el a 
község számára. Az avatóünnepségen Cseke 
Miklós polgármester elmondta, hogy bár 
nem szerepelt a kampányígéretei között a 
sportpálya építése, élt az adódó lehetőség-
gel. A megyeitanács-elnök az összefogás és 
szükségletek időbeli jelzését tartotta fontos-
nak a beruházás létrejöttében. Mint mond-
ta, ami nincs Oklándon, az megvalósul me-
gyei segítséggel, amire nincs megyeszinten 
lehetőség, arra jön pénz a kormánytól az 
RMDSZ-es parlamenti képviselet révén. 

hirdetés

Zöld energia aZ egyeskőnél

Nap melegítette víz turistáknak

Ma keZdődik a pedagógusok kihelyeZése

Harmincan örülhetnek az óvásnak

Zöld energiával előállított meleg 
vízzel tette hargita Megye Taná-
csa és a hargita Megyei energia-
takarékossági közszolgálat von-
zóbbá a turisták számára a csík
szentdomokosiak büszkeségét, az 
egyeskőt. az újonnan átadott nap
kollektorrendszer napos idő esetén 
napi 150 liter meleg víz előállításá-
ra alkalmas.

hN-információ

Vízmelegítésre alkalmas nap-
kollektorrendszert állítottak 
fel egy hónappal ezelőtt az 

Egyeskő lábánál felépített mene-
dékházban, a múlt héten tartott át-
adáson pedig már egy 61 százalékos 

teljesítménnyel működő rendszert 
találtak a jelenlévők. „Az újonnan 
felszerelt rendszer óriási segítsé-
get jelent a helyi tanácsnak, hiszen 
mostantól nem kell többé húszli-
teres edényekben fáradságos mun-
kával felhozni a vizet” – mondta 
Ferencz Alajos, Csíkszentdomokos 
polgármestere, ismertetve a rend-
szer tulajdonságait. Mint magya-
rázta, a rendszer egy közeli forrás-
ból nyeri a vizet, amelyet ugyancsak 
napenergia segítségével pumpálnak 
fel a menedékház padlásán találha-
tó tartályba, ahonnan a tulajdon-
képpeni melegítőbe kerül.

Borboly Csaba megyeitanács-el-
nök szerint a napkollektorrendszer 

irányt szab annak, hogy Székely-
földön hogyan folyjon a turisztikai 
tevékenység. Az apró, a turisták ké-
nyelemérzetét növelő fejlesztések egy 
nagyobb terv részei. Egymagában is 
számottevő egy ilyen beruházás in-
novációs előnye, de tágabb értelem-
ben csatlakoztatva Hargita Megye 
Tanácsa további programjához a 
rendszer megléte még többet jelent. 
„Azon dolgozunk, hogy értékeinket 
megőrizzük, ugyanakkor a turizmus 
révén az itt lakók hasznára fordítsuk 
a szép természeti környezet adta lehe-
tőségeket. A tisztálkodási lehetőség 
alapvető feltétel a turisták számára, és 
ha ez megújuló energia által történik, 
az nagyon sokat nyom a latban” – fej-
tette ki az önkormányzati elnök.

Az Egyeskő–Nagyhagymás–
Gyilkos-tó együttes kiemelt turiszti-
kai értékkel bír, amelynek népszerűsí-
tésére és kiaknázására Hargita Megye 
Tanácsa külön munkacsoportot ho-
zott létre, amely pályázati úton hívott 
le alapokat fejlesztési célokra.

Az újonnan átadott, napos idő 
esetén napi 150 liter meleg víz előállí-
tására alkalmas napkollektorrendszer 
is egy hasonló projekt része. A beru-
házáshoz szükséges mintegy 6000 
eurót az energiatakarékossági köz-
szolgálat által lebonyolított pályázat-
ból biztosították.

a resTarT s.p.r.l.
a Székelyudvarhely, Sasok utca 16. szám alatti székhelyű Beta Trading Kft. 

jogi felszámolói minőségében megszervezi
 az adós tulajdonát képező következő ingatlan és ingó javak egy 

tömbben való nyílt kikiáltásos árverésen történő eladását 2011. augusz-
tus 29-én 11 órakor a jogi felszámoló csíkszeredai székhelyén (Testvéri-
ség sgt. 8 szám, B lépcsőház, 2-es lakrész). 

Az eladásra kerülő ingatlanok: 5770 m2-es terület, bejegyezve 
Székelyudvarhely telekkönyvébe, az 52 032-es szám alatt, topószámok: 
1264/7/1/1/2/1, 1264/7/4/2/1/2/1, 1264/1/2/1, 1260/2/1, 1261/2/1 
és 1262/2/1, amelyen a következő építmények találhatók: kapusfülke, admi-
nisztrációs épület, fészer, építőanyagraktár, asztalosműhelyi raktár, mészgö-
dör, bútorraktár, vasútvonal, a terület többi része pedig lebetonozott platform. 
 Az eladásra kerülő ingóságok: betonállomás; 4C marógép; marógép; 
gyalugép; hosszantvágógép; szalagfűrész; kétlapos körfűrész; két eszterga.

A kikiáltási ár összesen 2 017 400 lej.
 az adós tulajdonát képező ingóság nyílt kikiáltásos árverésen törté-

nő eladását 2011. augusztus 29-én 13 órakor a jogi felszámoló csíkszere-
dai székhelyén (Testvériség sgt. 8 szám, B lépcsőház, 2-es lakrész).

Az eladásra kerülő ingóság: Renault Kangoo 1.9D haszongépjár-
mű (HR-05-FUV) – 4800 lej.

Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek legalább egy 
órával az árverés megkezdése előtt be kell fizetniük a kikiáltási ár 10 
százalékát képező garanciát és a 150 lejes részvételi illetéket a Román 
Kereskedelmi Bank székelyudvarhelyi ügynökségénél megnyitott RO 
50 RNCB 0156016324100001-es különleges folyószámlára.

 
Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló székhelyén 

vagy a 0266–310940-es és a 0744–362148-as telefonszámokon.

Napelemes menedékház az Egyeskő lábánál. Zöld energia a zöldben

Végleges eredményeket közöltek 
a pedagógusok versenyvizsgáján 
az óvások után. 11 magyar óvónő 
dolgozatának jegyén emeltek, de 
voltak mások is, akiknek érde-
mes volt óvni.

takács éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Összesen 70 dolgozat jegyét 
óvták meg a versenyvizs-
gázó pedagógusok. Az 

újrajavítás után 29 dolgozat jegye 
nem változott, 11-re viszont kisebb 
jegyet adtak, mint az első javítás so-

rán. A jegycsökkenés azonban nem 
érintette lényegesen a dolgozat író-
ját, ugyanis a csökkenés során nem 
esett hetes vagy ötös alá a jegy.

30 dolgozat jegye emelkedett 
az újrajavítás után, lényeges vál-
tozás húsz dolgozat esetében tör-
tént: tíznek a jegye ötös alattiról 
ötös fölöttire, tíz dolgozaté pedig 
hetes alattiról hetes fölötti jegyre 
emelkedett. A maradék tíz dolgo-
zat jegye ugyanabban a kategóri-
ában maradt, amelyben eredetileg 
is volt. 

Tantárgyakra lebontva nézve a 
változást, a legtöbb jegyet a ma-

gyar tanítónők dolgozatain emel-
tek: tizenegy dolgozat jegye nőtt. 
Zenéből három dolgozat jegyén 
emeltek, ebből egy dolgozat jegye 
két jeggyel. Angolból és román-
ból öt-öt dolgozat jegye lett na-
gyobb, két romándolgozat jegye 
érte el az újrajavítás során a hetes 
átlagot, ami azt jelenti, hogy a 
dolgozat írója végleges katedrára 
pályázhat. 

A pedagógusok kihelyezésének 
első szakaszát, amikor a szabad 
végleges katedrákat osztják el, ma 
tartják a csíkszeredai Kájoni János 
Szakközépiskolában.

holttest az alagsorban. Egy hajléktalan férfi holttestére buk-
kant annak társa pénteken egy Kossuth Lajos utcai elhagyott épületta-
lapzat alagsorában Csíkszeredában. Az 51 éves D. Józseffel az előzetes 
vizsgálatok alapján egészségügyi szesz végzett. E. Róbert, az alagsorban 
három hónapja élő szintén hajléktalan férfi lapunknak azt mondta, az 
áldozat egy nappal korábban ment hozzá, „de már alig tudott beszélni” 
ittas állapota miatt. „Három órakor még élt, válaszolt nekem, de négy 
órakor, amikor visszajöttem, már nem lélegzett. Rohantam a szemközti 
üzletbe, és onnan értesítettük a rendőrséget és a mentőket” – mondta a 
hajléktalan férfi.  fotó: mIhály lászló


