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> Parajd: fenyőfa ajándékba. Ün-
nepi díszbe öltöztek már Parajd község 
főbb utcái is. Bár a helyi önkormány-
zatnak az ünnepi célokra szánt pénz-
ügyi keretei meglehetősen szűkösek, a 
hivatal évről évre igyekszik valódi ün-
nepi hangulatot varázsolni a sóvidéki 
település életébe. – Ha ünnep van az 
életünkben, azt megfelelőképpen sze-
retnénk megülni – vélekedik Bokor 
Sándor, Parajd polgármestere. E célból 
a parajdi polgármesteri hivatal fenyőfá-
kat ajándékoz a parajdi intézmények-
nek. Ugyanakkor egy, az elmúlt évek-
ben állítottnál nagyobb és szebb ka-

rácsonyfa állítását tervezik a település 
parkjában. Az önkormányzat ide várja 
mindazokat, akik polgártársaikkal 
együtt szeretnék búcsúztatni az óévet 
és köszönteni az újat.

> Agyagfalva: új tejhűtő berendezés 
a gazdáknak. Hargita Megye Tanácsa a 
Vidékfejlesztési Egyesületén keresztül írt 
ki pályázatot a Hargita megyei szarvas-
marha-, juh-, kecsketenyésztő helyi egye-
sületek támogatására. Erre jelentkezett a 
Bögözi Küküllő Szarvasmarhatartó Egye-
sület, amely egy tejhűtő berendezést sze-
retett volna vásárolni. Pályázatuk sikeres 

elbírálás alá esett, ennek következtében a 
Vidékfejlesztési Egyesület 49 százalékát 
biztosította az összesen 4600 lej értékű, 
500 literes tejhűtő tanknak. A beruházás 
hozzávetőlegesen harminc agyagfalvi gaz-
dának kedvez, mindannyian bizakodók a 
hűtőberendezés beszerzése nyomán vár-
ható tejáremelkedéssel kapcsolatosan. Ez 
azért lenne fontos, mert sokuk számára a 
tej értékesítése az elsődleges megélhetési 
forrás. „Most már reális esélyeink vannak 
arra, hogy a tejhűtőnek köszönhetően a 
mostaninál sokkal előnyösebb áron tud-
juk majd értékesíteni a tejet” – vélekedik 
Szilágyi Lajos, a pályázó bögözi egyesület 

elnöke, aki úgy látja, a tejhűtő jelentősen 
megnöveli az érintett gazdák verseny-
helyzetét, hiszen annak segítségével le-
hetőségük van nagyobb tejmennyiséget 
összegyűjteni, és így tárgyalási pozíció-
juk is hatékonyabbá válik a felvásárlókkal 
szemben. Borboly Csaba, Hargita Megye 
Tanácsának elnöke szerint az általa veze-
tett intézmény már régóta dolgozik azon, 
hogy a térség adottságainak megfelelően 
ki tudja használni mezőgazdasági erőfor-
rásait. Ennek érdekében és az adottságok 
figyelembe vételével dolgozzák ki a me-
gye agrárstratégiáját is – jelezte a megyei-
tanács-elnök.

Idén a gondozásában lévő vi-
zekbe több száz kilogrammnyi 
halat telepített a Nagy-Küküllő 
Horgászegyesület. Legutóbb ter-
metes, két-három kilogrammos 
sebespisztrángokkal bővítették 
az állományt. Anyagi keretük 
kimerült, ezért pénzgyűjtési 
akciót szerveztek, és minden 
halbarátot kérnek: támogassák 
kezdeményezésüket.

Máthé László Ferenc
mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro

A székelyudvarhelyi Nagy-
Küküllő Horgászegyesület 
nemcsak pecázásban aktív 

tagjai egy általuk történelmi jelen-
tőségűnek minősített telepítési ak-
ción vettek részt nemrég: termetes 
sebespisztrángokkal bővítették a fo-
lyó felső, C and R (cach and release, 
vagyis fogd ki, és engedd vissza) 
szakaszának halállományát. Eddig 
még nem volt arra példa, hogy akár 
a három kilogramm egyedsúlyt is 
elérő pisztrángokat telepítsenek a 
folyóba.

Mint a „telepítők” az eseményről 
beszámoltak, „a halak kitűnő egész-
ségnek örvendenek, izmosak és ele-
venek voltak. Nem hazudtolták meg 
fajtájukat, amint a gyorsan rohanó 
vízbe kerültek, rögtön elhelyezked-
tek az áramlatokban, és elindultak az 
árral szemben, mintha mindig is ott 
lett volna az otthonuk. Csodálatos 
látványt nyújtott, amint a pöttyös 
halak elindultak, hogy felfedezzék 
maguknak új életterüket”.

Az akció során nagyjából 110 
kilogramm halat telepítettek, több-
ségük 30-40 centiméter hosszú, 
25-30 darab pedig két-három kilo-
gramm közötti.

– Most már csak azért kell 
imádkozzunk, hogy a két lábon 
járó kormoránok a hármas horga-
ikkal, gilisztáikkal és vasvilláikkal 
ne találjanak rájuk – jegyezte meg 
egy halbarát.

A társulat gyakoribb ellenőrzé-
seket is ígér, illetve arra kér minden 
sporthorgászt, vigyázzon a halakra. 

Pénzüket telepítésre
fordították
Benzár László, a társulat ve-

zetője lapunknak elmondta, idén 
szinte minden pénzüket telepítés-
re fordították. 

– Ha bejött 100 lej, abból 80-
ból telepítettünk. Ezért egy kissé 
kényes helyzetbe kerültünk anya-
gilag, ám úgy döntöttünk, folytat-
juk a telepítést. December végén 
például szivárványos pisztrángo-
kat fogunk kihelyezni – közölte 
Benzár, majd azzal folytatta, a ha-
lakat telephelyekről szerzik be, va-
gyis megmentik azokat, hisz nem 
a serpenyőben végzik, hanem egy 
otthonos élettérbe kerülnek.

A társulat a közeljövőben to-
vábbi, legkevesebb száz kilogramm 
sebespisztráng vásárlását tervezi, 
anyagi forrásaik, pénzkeretük vi-
szont kimerült, így támogatók, 
segítők jelentkezését várják. Pénz-
gyűjtési akciót szerveztek: arra 

kérik a horgászokat, aki tud, és úgy 
érzi, fontosak számára a társulat 
ilyen jellegű lépései, szánjon pár 
lejt a halak megmentésére. 

– Azon cégek segítségét is szí-
vesen fogadjuk, akik nem hasz-
nálták el az idei évre szánt szpon-
zorpénzeiket – természetesen 
szponzorszerződést kötünk ezek-
kel a cégekkel –, és úgy érzik, hogy 
támogatást nyújtanának ebben a 
nemes akcióban. Nem szükséges 
nagy összegekkel jelentkezni, sok 
kicsi sokra megy – jegyezte meg.

Benzár László arra hívta fel a fi-
gyelmet, pénzügyi szempontból a 
vadásztársulattól teljesen külön áll-
nak. A magánszemélyek a követke-
ző számlaszámra küldhetnek pénzt: 
RO89BTRL02101205973501xx 
(Transilvania Bank, a társulat 
neve: AVPS Târnava Mare), illet-
ve személyesen is bevihetik az erre 
a célra szánt összeget az egyesü-
let székhelyére (Tábor utca 18-as 
szám). A cégek jelentkezését is 
az egyesület székhelyén várják. 
Bővebb információért hívható a 
0740–436600-as telefonszám. 

– Az adakozók így talán egy 
kicsit a sajátjuknak is fogják érezni 
a pisztrángokat, ezért óvatosab-
ban bánnak majd velük, jobban 
figyelnek rájuk, és megszólítják a 
helytelenkedő horgászokat – vé-
lekednek a „telepítők”, akiktől azt 
is megtudtuk, a halak egy része a 
Nagy-Küküllőben, másik része pe-
dig a zeteváraljai tározóban lelne 
új otthonra. 
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A NAgy-KüKüLLő HorgásztársuLAt PéNzgyűjtésI AKcIójA

Háromkilós pisztrángokat telepítettek

A finisbe érkezett a tomcsa sán-
dor színház társulatának legújabb 
darabja. csütörtök este mutatják 
be a csak semmi szexet kérem, 
angolok vagyunk című komédiát. 
A rendezők ígérete szerint min-
denki jól fog szórakozni a nagy-
szerűen megírt darabon.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Fergeteges angol vígjátékkal zár-
ja az évet a székely udvarhelyi 
Tomcsa Sándor Színház tár-

sulata. Az új darabot először csütör-
tökön, december 15-én este 7 órától 
tekinthetik meg az érdeklődők.

Csurulya Csongor az udvar-
helyi színház művészeti vezetője 
szerint az ünnepi előadássorozat 
részeként színre vitt Csak semmi 
szexet kérem, angolok vagyunk 
című darabot azért bízták Nagy 
István marosvásárhelyi színmű-
vészre, mert van gyakorlata. 

– Sokkal egyszerűbben ha-
ladunk egy tapasztalt emberrel, 
ugyanis egy-egy részlet készen, 

kísérletezések nélkül kerülhet 
a színpadra – véli a művészeti 
vezető.

Nagy István elmondta, a 
humoros előadás egy ifjú pár 
nyugodt életének felfordulását 
mutatja be. A viszonylag boldog 
életet élő családhoz véletlenül ke-
reskedelmi mennyiségű pornóka-
zetta kerül, amit időközben már a 
rendőrség is keres. A rendező sze-

rint lavinaként temeti maga alá a 
szereplőket a cselekmény. 

– Hogy mi lesz a vége? Egy 
szóviccel élve azt mondhatnám: A 
végén minden kiderül, és a végén 
mindenki derül – mondta vicce-
sen Nagy. 

Az a fajta előadás, ami azáltal 
hat, hogy nagyszerűen megkom-
ponált. A rendező hangsúlyozta, 
hogy a fergeteges vígjáték a hetve-

nes évek egyik legnagyobb londoni 
sikere volt, és bár sokan elgondol-
kodhatnak azon, hogy a mai, meg-
változott világban hogyan tudja 
megállni helyét a darab, viszont a 
történetnek vannak olyan vetüle-
tei, amelyek azóta sem változtak. 

A csütörtöki bemutatón kívül 
– amelyre a Tomcsa Sándor-bérlet 
érvényes – még három alkalommal 
tekinthetik meg a darabot az ér-
deklődők: december 16-án 19 órá-
tól, Nyirő József-felnőttbérlettel, 
majd szilveszteri szabadelőadás-
ként december 30-án ugyancsak 
19 órától, valamint 31-én ünnepi 
előadásként 18 órától.

évzáróNAK ANgoL Humor

Csak semmi szex a színházban

Engedély régi áron

A horgásztársulatnál már kiválthatók a jövő évre szóló engedélyek. Mint 
Benzár László megjegyezte: semmi sem változott, áraik a tavalyi szinten 
maradtak. Ez azt jelenti, hogy felnőttek számára hegyi vízre 100 lej az éves 
engedély ára, síkvízre pedig 80 lej, illetve hegyi és síkvízre a vegyes bérlet 
ára 140 lejbe kerül. A nyugdíjasok 30 százalékos kedvezményben része-
sülnek, ők 70, 50, illetve 110 lejt kell fizessenek egy évre. A 63 és 75 év 
közötti horgászok már 50 százalékos kedvezményben részesülnek: 50, 40, 
illetve 70 lejt kérnek el tőlük az éves bérletért cserébe. Jó tudni, 75 év felett 
ingyenes a horgászás a társulathoz tartozó vizeken. Ugyanakkor a 14 és 
18 év közötti pecázók és a nappali tagozatos egyetemisták is 50 százalé-
kos kedvezményben részesülnek, tizennégy év alatt pedig 75 százaléknyi 
engedmény jár, vagyis 25, 20, illetve 35 lejbe kerül az engedély. Más egye-
sületektől érkező horgászok különbözeti összeg befizetése mellett egész 
évben jogosultak a síkvízi, illetve hegyvidéki szakaszon horgászni, kivéve 
a C and R szakaszt, ahol csak napijegy megvásárlása után hódolhatnak 
szenvedélyüknek. A különbözet ára hegyi vízre 100 lej, síkvízre 60 lej, a C 
and R szakasz napijegyének ára pedig 25 lej. Az engedélyeket az egyesület 
székhelyén lehet kiváltani hétköznapokon 9 és 14 óra között.

Telepítettek. A megmentettek nem a serpenyőben végzik fotó: máthé lászló ferenc


