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A CSÍKSZEREDAI FOGHÁZ 

– Csíkszereda, Zöld Péter utca 2. szám, 
telefon: 0266–316972, fax: 0266–316974 –

az 1897/2006-os kormányhatározat előírásainak megfelelően nyílt 
kikiáltásos árverésen értékesíti a fogva tartott személyektől elkobzott 
javakat (mobiltelefonok és azok tartozékai).

Az árverésre 2011. május 12-én 12 órakor kerül sor az intézmény 
székhelyén. A részvételi ügycsomó beszerezhető 2011.05.06-án 15 
óráig az intézmény székhelyén, ára 5 lej.

Bővebb felvilágosítás az intézmény székhelyén.

Az erő és tisztesség jegyében

Huszárokat toboroznak Felcsíkon
Hat erdélyi város – közöttük Csík-
szereda, gyergyószentmiklós és 
székelykeresztúr – is csatlako-
zott idéntől a születés hete elne-
vezésű magyarországi kezdemé-
nyezéshez. Az egyhetes rendez-
vénysorozatra Csíkszeredában 
jövő héten kerül sor.

Forró-Erős Gyöngyi
forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro

A Csíki Anyák Egyesületének 
négy tagja – Albert Csilla, 
Elekes Olga, Kőrössy Erika 

és Márdirosz Ágnes – szervezte meg 
a május 2–6. között Csíkszeredában 
zajló rendezvénysorozatot, felvál-
lalva a magyarországi Születés Hete 
Közhasznú Egyesület célkitűzését, a 
természetes szülés, a természetközeli 
gondolkodásmód népszerűsítését. 
Jövő hét folyamán több rendezvény-
re várják az érdeklődőket.

Május 2-án 16 órától lesz születés-
fa-ültetés a Vár téren, ahol Antal At-
tila alpolgármester vállalta az előadó 
szerepét; fotókiállítást rendeznek a 
megyei tanács épületében a gyer-

mekáldás és születés misztériumáról; 
Sógor Enikő pszichológus, négygyer-
mekes családanya tart előadásokat a 
nagycsalád és a hivatás összeegyezte-
téséről, a pre- és perinatális veszteség-
feldolgozásról; Márdirosz Ágnes szí-
nésznő egyéni műsorral lép fel, lesz-
nek előadások a szoptatás örömeiről 
és nehézségeiről, a gátizomtorna fon-
tosságáról, gyermekgyógyász beszél 
a születésről a baba szemszögéből, és 
terítékre kerül a babahordozás is. A 
programban kézművesfoglalkozás is 
szerepel, szülésznő igyekszik elosz-
latni az érdeklődők szüléssel kapcso-
latos félelmeit, Böjte Csaba ferences 
szerzetes a gyermekáldásról mint 
Isten áldásáról beszél, és lesz szülé-
szetlátogatás is a megyei kórházban. 
A szervezők elmondták, a programot 
úgy próbálták összeállítani, hogy ne 
csak ismeretterjesztő hatása legyen, 
hanem segítsen oldani az esetleges 
félelmeket, illetve népszerűsítsék a 
természetes szülést.  

A Születés hete rendezvényei nyi-
tottak minden érdeklődő számára, a 
belépés ingyenes.

Azt, hogy Felcsíkon még nincse-
nek huszárok, már nem sokáig 
lehet elmondani, hiszen a hétvé-
gén itt tartanak huszártoborzót a 
csíkszéki huszárok. A harmadik 
csíki huszártoborzón a legénye-
ket, de a szép lányokat is szem-
ügyre veszik az egyenruhás lovas 
katonák.

Isán István Csongor
isan.istvan.csongor@hargitanepe.ro

Egy baráti fogadásból indult, 
immár rangos eseménnyé 
nőtte ki magát: harmad-

szorra toboroznak huszárokat 
Csíkszéken. „A kápolnási huszár-
kapitánnyal beszélgettünk, hogy a 
homoródmenti huszártoborzók-
hoz hasonló rendezvényt kellene 
szervezzünk. Erre azt mondta, 
hogy nem vagyunk képesek rá. Fo-
gadtunk egy láda borban, hogy egy 
éven belül megrendezzük” – me-
sélte el az első toborzó történetét 
Szőcs Elek huszárkapitány. 

Csíkszeredából indult 
az első toborzó
„Akkor még csak tízen voltunk 

huszárok Csíkban, éppen csak elké-
szült az egyenruhánk – folytatta a 
történetet –, a lelkesedés kezdetben 
nem volt túl nagy, mert nem egy-
szerű dolog egy ilyen rendezvényt 
szervezni. De az alcsíki kistérségi 
társulás mellénk állt, és megszer-
veztük.” Az első toborzót Csíksze-
redából kezdték, és egészen Tus-
nádig mentek, majd onnan vissza 
Szentmártonig. Az embert, lovat 
megpróbáló körút nagyon sikeres-
nek bizonyult, sikeréhez hozzájá-
rult a többi vidék huszárparancs-
nokainak segítsége is.  

„A huszártoborzóval kétszáz éves 
hagyományt elevenítettünk fel” – ma-
gyarázta a kapitány, majd hozzátette: 
„a huszártoborzók így nézhettek ki az 
1700-as, 1800-as években is”. A csíki 

huszárezredet hárman alapították: 
Szőcs Elek, Petres Kálmán és András 
Zoltán. „Büszkén újságoltam otthon 
az asszonynak, hogy megalapítottuk 
a huszárezredet, mire megkérdezte, 
hogy hányan vagyunk benne. Mon-
dom hárman, egyelőre...” – emléke-
zett vissza nevetve Szőcs Elek. 

Felcsíkon még 
nincsenek huszárok
Az idei toborzó Felcsíkot veszi 

célba, mert, amint megtudtuk, egyet-
len huszár sincsen az itteni falvakban. 
A jelentkezők szigorú követelmény-
rendszernek kell megfeleljenek, és 
huszárnak lenni nem is olcsó mulat-
ság, mondta el Szőcs Elek. A jelent-
kezők egy év próbaidő alatt kell bebi-
zonyítsák, hogy emberi, erkölcsi tar-
tásuk alapján érdemesek arra, hogy 
az egyenruhát magukra öltsék, hogy 
megvannak az „Erőt, tisztességet!” 
huszárköszöntésben is jelzett erénye-
ik. A lovon kívül, aminek a fenntartá-
sa nem olcsó, a huszáregyenruhát sem 
aprópén zért adják. Az egyszerű hu-

szárruha kardostól belekerülhet akár 
kétezer lejbe is, a tiszti ruha ára pedig 
meghaladhatja a 3500 lejt is. A huszá-
rok ruháját szigorú szabályok szerint 
készítik el, a zsinórt Magyarországról 
hozatják, a csákót és a kössöntyűt 
Gyergyóban csináltatják, a kardot 
szintén Magyarországról vásárolják. 
A ruha minden eleme korhű, ezért is 
olyan borsos az ára. 

Szőcs Elek huszárkapitány. Kétszáz éves hagyomány felelevenítője fotó: mihály lászló

A Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság
értesíti az érintetteket, hogy a Haladás utca 14. szám alatt található csíksze-
redai állategészség-védelmi részlege, valamint a székelyudvarhelyi I. Rákóczi 
Ferenc utca 82. szám alatt található élelmiszerbiztonsági részlege – Hargita 
Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Laboratórium működteté-
séhez a környezetvédelmi engedélyezési eljárást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos információk 
megtekinthetők hétköznap 8–15 óra között a Hargita Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt. 

Az érintettek észrevételeiket a hirdetés megjelenésétől számított 15 napon 
belül, írásban nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség-
hez, az észrevételező személyi adatainak feltüntetésével.

Tel.: 0266–312454, 0266–371313. Fax: 0266–310041. 

Hej, haj, ez igen!

A huszárok kedvelik a szép lá-
nyokat, asszonyokat. A huszár-
toborzó alatt nemcsak a jelölte-
ket, hanem a szebbik nem képvi-
selőit is számba veszik a lovasok. 
„Ha a toborzóra kíváncsi sok 
lány és asszony közül valamelyik 
megtetszik, akkor jobbra, vagy 
balra nézzt vezényelek, mire az 
összes huszár arra tekint, és elki-
áltja magát: Hej, haj, ez igen!” – 
mesélte a huszárkapitány.  

Horgászverseny Bükszádon

OrszágOs premier

Próbanépszámlálást tartanak

több évre visszatekintő hagyo-
mány a sepsibükszádi horgászta-
vaknál az évadnyitónak számító, 
nyitott, amatőrök számára ren-
dezett horgászverseny. Daragics 
péter tógazda szerint a tavaszi 
verseny inkább horgásztalálkozó, 
mintsem vetélkedő. A hagyomány 
idén sem szakad meg, várják a 
horgászokat május elsején egy 
kellemes tóparti kikapcsolódásra.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

A sepsibükszádi horgásztavak 
törzslátogatói gárdájának 
nyolcvan százaléka a Csíki-

medencéből érkezik, de nem csak, 
hiszen Háromszékről is szép szám-
ban jönnek horgászok. A május el-
sejei, már hagyományosnak számító 
horgászverseny kitűnő alkalom hor-
gásztalálkozóra, tó partján kötött 
barátságok felújítására, elmélyítésé-
re. A tógazdaság működtetői idén 
is szeretettel várják a horgászokat, a 
részvételi díj 50 lej, a begyűlt össze-
get majd a nyertesek között díjként 
szétosztják – tájékoztatott Daragics 
Péter tógazda. A helyszín, amelyet 
sok csíki horgász kedvel, kitűnő le-

hetőséget kínál a kikapcsolódásra. 
Ritka az az alkalom, amikor nem 
sikerül megakasztani egy-két szép 
potykát, amurt, néha még busa is 
kerül a horogra. Az idei szabályok 
értelmében napi 15 lejért horgász-
hat a vendég, azonban a napijegy 
nem tartalmaz elvihető halat, a zsák-
mányt kilónként fizetni kell, már ha 
hazavinné a horgász a napi fogást: 
15 lej a ponty, 10 lej a kárász, dévér-
keszeg kilója. A háromkilósnál na-
gyobb példányokat – mint a legtöbb 
tógazdaságban – itt is kötelező visz-
szaengedni a vízbe, ugyanis ezek már 
anyahalnak minősülnek. Az éjszakai 
horgászatra is lehetőség nyílik, ez 
esetben újabb 15 lejes jegyet köteles 
váltani napnyugta után a horgász. A 
rendszeresen itt horgászók számára 
éves bérleti díj kiváltására is van al-
kalom, ez 500 lejbe kerül, ezért húsz 
kilogramm nemeshalat vihet el a 
horgász szezononként.

„Pontyot, kárászt telepítettünk 
szép számban az idén, horogérett 
példányokat, reméljük, hogy közre-
működnek majd a május elsejei hor-
gászversenyen, és sikerélményben 
gazdagon mehetnek haza a résztve-
vők” – bizakodott a tógazda. 

A természetközeli gOnDOlkODást népszerűsítik

Születés hete Csíkszeredában

Magyarországra  
elektronikai cégekhez  

szakképzetlen  
női és férfidolgozókat  

keresünk, 
azonnali kezdéssel.  

Szállás, utazás ingyenes. 
Telefonszám:  

0755–067685.

Próbanépszámlálást szervez 
május 7–16. között az Or-
szágos Statisztikai Intézet 

(INS): a kérdezőbiztosok csíksze-
redai, bánkfalvi, menasági és tus-
nádi háztartásokba kopogtatnak 
majd be. Az országban először 

megtartott szimulációval az októ-
ber 22–31-i, hivatalos népszám-
lálást készítik elő. Az INS közlése 
szerint a szúrópróbaszerűen kivá-
lasztott személyeket előzetesen ér-
tesítik a települések polgármesteri 
hivatalainál kifüggesztett névso-

rok, illetve a címükre küldött tá-
jékoztató anyagok révén. Az akció 
kezdeményezői arra is felhívták a 
figyelmet, hogy a kérdezőbiztosok 
igazolványt mutatnak majd fel a 
próbanépszámlálásba bevont sze-
mélyek előtt. 


