
Kétszáz éves vadgesztenye, ki-
lencszáz éves kocsánytalan tölgy, 
több mint százéves mamutfenyő, 
hatszázöt éves mocsári tölgy, 
száztizenöt éves kislevelű hárs, 
százharmincegy éves tulipánfa, 
négyszázötven éves tölgy, negy-
venöt éves bükk-fenyő, négyszáz 
éves kocsányos tölgy, három-
százharminc éves platán, három-
száz éves mezei szil és egy hat-
százhatvan éves hibrid hárs lett 
vetélytárs a csíkszeredai Polgár-
Társ Alapítvány által szervezett 
Év Fája Romániában 2011 ver-
senyben. A tizenkét döntős fára 
a következő 50 napban a program 
honlapján lehet szavazni. 

HN-információ

A vágási kocsányos tölgy és 
egy Etéd és Énlaka között 
található tölgy képviseli 

Har gita megyét Az Év Fája Romá-
niában 2011 elnevezésű versenyben. 
A döntőbe tizenkét fa jutott, vannak 
résztvevők Kovászna, Brassó, Iaşi, 
Hu nyad, Kolozs, Beszterce-Naszód 
és Ilfov megyéből is. 

A csíkszeredai Polgár-Társ Ala-
pítvány szervezte vetélkedő jobbnál 
jobb fatörténeti leírásokra ösztönöz-
te a nevezőket. Az www.evfaja.ro 
honlapon olvashatunk nemes csalá-
dokkal, változó történelmi időkkel, 
híres költőkkel-írókkal kapcsolatba 
hozott leírásokat, a szavazásra bo-
csátott fa fajtájának, különlegességé-
nek, szívósságának értékelését. 

Az október 30-ig legtöbb sza-
vazatot begyűjtő fa nyeri az Év fája 
címet. A tájékoztató szerint bárki 
szavazhat a számára legérdekesebb 
történetű fára. Minden IP-cím ese-
tében maximum 5 e-mail címmel le-
het szavazni, egy e-mail címről pedig 
csak egyszer lehetséges a szavazás.

A 3000 lejes díj átadására a győz-
tes fa tiszteletére rendezett ünnep-
ségen kerül majd sor. Ez az összeg 
felhasználható a nyertes fa ápolására 

vagy ennek közvetlen környezeté-
nek rendbetételére. Abban az eset-
ben, ha ilyen intézkedésekre nincs 
szükség, akkor az összeg csemeték 
ültetésére vagy az illető helység va-
lamely zöldövezetének kialakítására 
vagy rendbetételére használható fel.

A program támogatói a Cseh 
Partnerség a Környezetért Alapít-
vány, a Cseh Környezetvédelmi Mi-
nisztérium, a Cseh Környezetvédel-
mi Alap és a Tusnád Ásványvíz Rt.

Szeptember 17-én megkezdődik 
a csíksomlyói közbirtokosságnál 
a téli tüzelőanyag kiosztása a 
közbirtokossági tagok között, az 
erdőterületek és az igénylések 
függvényében.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Halmokban állnak a bükkfa-
rakások a csíksomlyói köz-
birtokosság udvarán, mivel 

hamarosan kezdetét veszi a télire való 
tűzifa kiosztása a csíksomlyói közbir-
tokossági tagok és a helyi lakosok kö-
rében. „500 méter bükkfát termeltünk 
ki idén a fakitermelési engedélyek 
függvényében” – számolt be lapunk-
nak Mátéffy Győző, a csíksomlyói 
közbirtokosság elnöke, hozzátéve, 
hogy ennek szétosztására szeptember 
17-én délelőtt 10 órától kerülne sor.

A közbirtokosságnál eddig 400 
méter fát hasogattak fel és raktak mé-

terekbe, tudtuk meg Mátéffytól. „A 
közbirtokosság egy pluszterhet vállalt 
magára azzal, hogy kitermelte ezt a 
famennyiséget, valamint előkészítette, 
méterbe vágta, hogy majd szét tudja 
osztani a közbirtokossági tagok kö-
zött. Arányosan, az erdőterületekhez, 
valamint a kérésekhez igazítva” – tag-
lalja a közbirtokossági elnök.

Most, hogy az ősz elkezdődött, 
többen is kérdezősködnek, lesz-e 
idén faosztás, mikor kapják meg az 
erdőtulajdonosok és a közbirtokos-
ság tagjai a megígért famennyiségü-
ket, amivel majd télen tudnak tüzelni  
– teszi hozzá. „Így az emberek szá-
mára leegyszerűsítjük a fabeszerzést: 
nem pénzt adunk az erdőterületnek 
megfelelően, hogy majd abból vegye-
nek tüzelőanyagot, hanem megkap-
ják a nekik járó bükkfamennyiséget. 
Ez 1 és 10 méter között változik, de 
10 méternél nagyobb mennyiséget 
nem adunk senkinek – részletezte 
Mátéffy. – Sokkal egyszerűbb, ha 
fát osztunk ki, mert sokak területe 
a Hargitán van, és vannak olyanok, 
akiknek nincs, amivel behozniuk a 
kitermelhető famennyiséget. Tőlünk 
viszont így megkapják, amennyi jár 
nekik” – összegezte az elnök.

Körkép
csík
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Bükkfarakások a csíksomlyói közbirtokosság udvarán. Kiosztás előtt fotó: mihály lászló

Idén IS meghIrdették Az év fájA vetélkedőt

Matuzsálemi fák versenyeznek

A télI tüzelőAnyAg beSzerzéSét könnyítenék meg

Fát oszt a közbirtokosság

HirdeTéseK

A FARMACORDIS gyógyszertár 
keres 

GYÓGYSZERÉSZEKET,  
VALAMINT  

GYÓGYSZERÉSZ- ÉS ÁLTALÁNOS 
ASSZISZTENSEKET

Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen  
és Gyergyószentmiklóson. 

Az önéletrajzokat az office@farmacordis.ro 
elektronikus címre várjuk. 

Bővebb információt 
a 0723–353523 telefonszámon lehet kérni.

hArgItA megye tAnáCSA
Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám

versenyvizsgákat hirdet köztisztviselői állások betöltésére meghatározott időre a:
megyeI UtAk IgAzgAtÓSágán 

 tanácsos, I osztály, fő szakmai fokozat 
Részvételi feltételek:

– egyetemi végzettség záróvizsgával; 
– a köztisztviselők jogállásáról szóló, 1999/188-as újraközölt törvény 
   54-es szakaszának előírásai;
– minimum 9 év szakmai tapasztalat;
– számítógép-kezelői ismeretek.

helyI közIgAzgAtáSI vezérIgAzgAtÓSágán (2 hely)
 jogtanácsos, I osztály, asszisztens szakmai fokozat 

Részvételi feltételek:
– jogi egyetemi végzettség záróvizsgával; 
– a köztisztviselők jogállásáról szóló, 1999/188-as újraközölt törvény 
   54-es szakaszának előírásai;
– minimum 1 év szakmai tapasztalat;
– számítógép-kezelői ismeretek.

berUházáS IgAzgAtÓSágán (2 hely)
 felügyelő, I osztály, első szakmai fokozat 
 tanácsos, I osztály, fő szakmai fokozat 

Részvételi feltételek:
– egyetemi végzettség záróvizsgával; 
– a köztisztviselők jogállásáról szóló, 1999/188-as újraközölt törvény 
   54-es szakaszának előírásai;
– minimum 5 év, illetve 9 év szakmai tapasztalat;
– számítógép-kezelői ismeretek.

közPOntI Intézményekkel vAlÓ kAPCSOlAtOk réSzlegén 
 tanácsos, I osztály, asszisztens szakmai fokozat 

Részvételi feltételek:
– egyetemi végzettség záróvizsgával; 
– a köztisztviselők jogállásáról szóló, 1999/188-as újraközölt törvény 
   54-es szakaszának előírásai;
– minimum 1 év szakmai tapasztalat;
– számítógép-kezelői ismeretek.
A versenyvizsgák időpontja: 2011. szeptember 26., 10 óra (írásbeli) és 2011. szep-

tember 28. (szóbeli vizsga).
Helyszín: Hargita Megye Tanácsának székhelye.
A beiratkozási dossziékat Hargita Megye Tanácsának székhelyén kell letenni a hir-

detés megjelenésétől – a Hivatalos Közlöny III. részében – 8 napon belül. 
Könyvészeti anyagokat, beiratkozási formanyomtatványokat, valamint bővebb fel-

világosítást Hargita Megye Tanácsának humánerőforrás részlegén kaphatnak az érdek-
lődők (134-es iroda, 0266–207700 / belső 1408-as vagy 1406-os telefonszám).

Az rvA mUreŞ InSOlvenCy SPeCIAlIStS S.P.r.l.
– Marosvásárhely, General Gh. Avramescu utca 4. szám –

a csődbe ment Blandonia Kft. jogi felszámolói minőségében folytatja a nyílt árve-
rést az adós vagyonállományába tartozó következő javak értékesítése céljából: 
 kombinált gyalu és fúrógép – 7340 lej;  H Sartorius Duseldorf RFG körfű-

rész – 683 lej;  körfűrész – 556 lej;  vízszintes csiszológép – 130 lej;  függőleges 
csiszológép – 610 lej;  faeszterga – 1361 lej;  HBS 610-es körfűrész – 1568 lej; 
 Kabro formázógép – 3518 lej.

Az árverésre 2011. szeptember 16-án 12 órakor kerül sor a csíkszeredai 
Tricohar MC Rt. székhelyén (Szentlélek utca 66. szám), és azt hetente megismétlik 
pénteki napokon ugyanabban az órában mindaddig, amíg a készlet tart.

Az árverésen azok a magán- és/vagy jogi személyek vehetnek részt, akik befize-
tik a kikiáltási ár 10 százalékát képező részvételi garanciát és a részvételi illetéket.

 

Bővebb felvilágosítás a 0265–261019-es, a 0745–234820-as 
és a 0745–146096-as telefonszámokon.

A vágási négyszáz éves kocsányos tölgy. szavazatokra vár fotó: florián csaba


