
A kápolnási közbirtokosság el-
nökét vádolja egy helyi lakos, 
a közbirtokossági elnök pedig 
nevetségesnek, egy öregember 
kitartó áskálódásának tartja eze-
ket a vádakat.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Nem mindenki elégedett 
Kápolnásfaluban a közbir-
tokosság, valamint annak 

elnöke, Tamás Pál tevékenységével. 
A vádakat összeállító és rendszere-
ző id. Benedek Sándor azt nehez-
ményezi, hogy a jelenlegi közbirto-
kossági elnök rosszul gazdálkodik, 
eladott a közvagyonból, valamint 
sok évvel ezelőtt tettlegességig is fa-
jultak a dolgok, faügy miatt.

A szerkesztőségünkbe eljutta-
tott levélben az áll, hogy a közbir-

tokossági elnök eladta a Tánco-
ló-mezőt, utána pedig a Földvár 
nevű legelőhelyet, amit jelenleg 
villanypásztorral kerítettek körbe. 
A volt legelőbizottsági elnök szin-
tén megerősítette ezt a kijelentést, 
miszerint az egy kövér legelő volt, 
és most nem járhat oda a pásztor 
legeltetni, mivel a Lobogó Panzió 
adminisztrátorának, Benedek Lu-
kácsnak a lovardája található rajta. 

– Nem tudjuk honnan lettek a 
lovak, és azt sem, hogy kit kérdez-
tek meg, hogy el lehet-e adni a falu 
tulajdonában levő legelőt – mond-
ta el idős Benedek Sándor.

Emellett egy, a Madarasi-
Hargitán levő közbirtokossági 
területet is eladott Tamás Pál – ál-
lítja Benedek Sándor. Elmondása 
szerint, ha meg akarná venni azt 
a helyet, nagyon sokba kerülne, 

emellett pedig Tamás Pálhoz kelle-
ne fordulnia. 

Tamás Pál, a kápolnási közbirto-
kosság elnöke megkeresésünkre el-
mondta, az idős ember régóta áskáló-
dik ellene, és alaptalan vádakkal illeti 
őt. Nincs bizonyítéka, nincs szemta-
núja, de mindená  ron próbálkozik, 
hogy törvényes útra terelje a sérel-
mezett dolgok rendezését. A közbir-
tokossági elnök elmondása szerint 
semmi törvénytelen nem folyik, ő 
nem adott el semmiféle közvagyont. 
A Földvár nevű legelőt teljesen hiva-
talosan adta bérbe Benedek Lukács-
nak, hogy ő lovardát alakíthasson ki 
ott. Az őt érő vádakat teljesen alapta-
lannak tartja és sértőnek érzi. Elmon-
dása szerint ezek irigységből jönnek, 
és Benedek Sándor időnként előáll, 
hogy valahogyan érvényt szerezzen 
akaratának.
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A BOGÁT ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSI TÁRSULÁS
Csíkmadéfalva 106. szám, értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Víz- és 
szennyvízhálózat építése Csíkrákoson és Madéfalván megnevezésű tervére ho-
zott módosításokat – Bekötőút építése és elektromos árammal való ellátása a 
madéfalvi szennyvíztisztító állomásnak – a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökség eseti elbírálás alapján 2011. augusztus 30-án döntéstervezetet ho-
zott (nem szükséges a környezeti hatástanulmány elkészítése).

A döntés tervezete, valamint az ezt megalapozó érvek megtekinthetők a 
Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Már-
ton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 óra között, vala-
mint a http://apmhr.anpm.ro internetes oldalon.

Az érintettek a döntéstervezetre vonatkozó észrevételeiket a hirdetéstől 
számított 10 nap alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökséghez (fax: 0266–310041, e-mail: office@apmhr.ro).

hírfolyam

>  Állásbörze Udvarhelyen. A Hargita 
Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökség 
szeptember 23-án, vagyis egy szűk hónap 
múlva frissen végzetteknek szervez általá-
nos állásbörzét Székelyudvarhelyen. Bár a 
munkavállalók és munkáltatók ezen találko-
zását elsősorban a most végzett fiataloknak 
találták ki, azt tudatták, bárki ellátogathat a 
börzére, hisz az idősebb munkakeresők is ily 
módon álláshoz juthatnak. A rendezvényt az 
Iskola utcában található Márton Áron Ifjú-

sági Házban tartják reggel 9 órától. Az ügy-
nökség munkatársai a téma kapcsán elmond-
ták azt is, hogy a börze időpontjáig várják az 
állást ajánló cégek jelentkezését. Statisztiká-
jukból az is kiderült, hogy Udvarhelyszéken 
jelen pillanatban nagyjából 600 munkanél-
küli személyt tartanak nyilván.

> Elkészült a Románia földrajza és a 
Románok történelme tankönyvek magyar 
nyelvű kiadása. Az összesen 3-3 ezer tan-
könyv egy részét már eljuttatták a megyei 
tanfelügyelőségekhez, akik hamarosan to-

vábbosztják ezeket a tanintézményeknek. 
A tanterv módosítására még legalább há-
rom évet kell várni, azonban az év elején 
érvénybe lépett oktatási törvény már most 
is lehetőséget ad arra, hogy a diákok a ro-
mán nyelv és irodalom kivételével minden 
tantárgyat anyanyelven tanuljanak. Ezért 
készült el már idén a történelem és a föld-
rajz tankönyvek fordítása, így ezt a két tan-
tárgyat már a hamarosan elkezdődő tanév-
ben anyanyelvükön tanulhatják a magyar 
diákok. A frissen fordított tankönyvek az 
új tanterv elkészültéig maradnak haszná-

latban, azonban egyelőre nem tudni, hogy 
az új tantervben milyen tantárgyak milyen 
súllyal fognak szerepelni. Király András, 
az oktatási minisztérium államtitkára a 
transindexnek elmondta, késik az új tanterv 
kidolgozása hiszen már közvitára kellett 
volna bocsátani az országos alaptantervet. 
Közölte, ameddig a tanterv neve Románok 
történelme, illetve Románia földrajza, ad-
dig valószínűleg románból kell fordítani 
ezeket a tankönyveket, arra nem lesz lehe-
tőség, hogy egy más nemzetiségű személy 
írja meg ezeket.

Körkép
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Cáfol a közbirtokossági elnök

hirdeTések

Abos Gábor váltja Nagy Józsefet az Országos környezetvédelmi hatóság élén fotó: archív

Új vezető az OrszágOs Környezetvédelmi Hatóság élén

Államtitkári rangban Abos Gábor
Abos Gábort nevezte ki az Orszá-
gos Környezetvédelmi Hatóság ál-
lamtitkári rangú elnökévé Emil Boc 
kormányfő. a Hivatalos Közlönyben 
tegnap megjelent 83/2011. számú 
rendelettel kinevezett csíkszere-
dai szakember a Hargita népének 
azt mondta, legfontosabb feladata 
az ország szén-dioxid-kibocsátási 
bizonylataival való kereskedelem 
visszaállítása.

Forró-Erős Gyöngyi
forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro„Legégetőbb feladatom eleget 

tenni a velünk szemben tá-
masztott elvárásoknak, an-

nak érdekében, hogy Romániában is 
biztosított legyen a szén-dioxid-kibo-
csátási kvóták kereskedelme” – nyilat-
kozta a Hargita Népének Abos Gábor, 
akit Borbély László környezetvédelmi 
miniszter javaslatára Emil Boc kor-
mányfő nevezett ki az Országos Kör-
nyezetvédelmi Hatóság élére. 

Abos elődje, Nagy József azért 
mondott le tisztségéről, mert őt 
tették felelőssé azért, hogy a Kio-
tói Egyezmény betartását felügyelő 
bizottsághoz benyújtandó jelentés 
késedelme miatt felfüggesztették 
Románia zöld jogosítványokkal való 

kereskedésének a jogát, és ezáltal az 
állam 1,8 milliárd lejtől esik el. 

Abos Gábor mostanig is kor-
mányzati tisztségben dolgozott a 

Környezetőrség helyettes főfelügye-
lőjeként, azt megelőzően pedig a 
Hargita Megyei Környezetőrséget 
vezette. 

Kigyulladt egy csűr
Csíkszentdomokoson

villámcsapás okozott tüzet csík-
szentdomokoson tegnap, a kora 
esti órákban. 

hN-információ

Egy, a Marosfő felé vezető főút 
mentén található portán 
gyulladt ki a csűr, a lángok 

veszélyeztették a telken található 
közeli asztalosműhelyt, illetve a 
családi lakóházat is. 

„Egy hatalmas csattanást hal-
lottunk, hat óra előtt tíz perccel, 
kiszaladtunk, és láttuk, hogy lángol 
a csűr. Az összesereglett emberek 
megpróbáltak a 112-es egységes 
segélyhívó számról segítséget kér-
ni, ám nem sikerült felhívni az 
ügyeletet. Így az egyik helyi lakos 
autóval szaladt a domokosi tűz-
oltókért. Később megérkeztek 

a balánbányaiak is, de nem volt 
könnyű dolguk, a tűzoltók sokáig 
vesződtek a lángokkal. Az autókat 
többször újra kellett tölteni vízzel, 
kilenc óra körül sikerült végleg el-
oltani a tüzet. 

Különösen az tette veszélyessé a 
helyzetet, hogy az égő csűrhöz kö-
zel állt a károsult asztalosműhellyel 
egybeépített lakóháza, így félő volt, 
hogy a tűz átterjed ezekre az épü-
letekre is.

Szerencsére sikerült ezt meg-
előzni, a tűzoltók előbb elszigetel-
ték a tűzfészket, majd eloltották a 
lángokat. 

A keletkezett anyagi kár tete-
mes, mert az épület tele volt szé-
nával, illetve több ezer kilogramm 
gabonát is berakodtak a háziak” – 
számolt be egy szemtanú.


