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Két napra Csíkszeredában gyűltek 
össze az országból azok a középis-
kolás diákok, akik nemcsak tudják 
a földrajzot, de szeretik is annyira, 
hogy még a vakációban is azzal fog-
lalkoznak. A mai tudományos ülés-
szakon négy kategóriában összesen 
száz dolgozatot mutatnak be.
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A középiskolások földrajzi tu
dományos ülésszakát nyitot
ták meg tegnap ünnepélyes 

keretek között. Ferencz Salamon 
Alpár főtanfelügyelő Hargita megye 
szépségeire, nevezetességeire hívta 
fel a vendégek figyelmét, és gratulált 
a fiataloknak, akik vakációjuk né
hány napját tudománnyal, földrajzi 
dolgozataik bemutatásával töltik. 
Constantin Strujan alprefektus, aki a 
kormány nevében köszöntötte a részt
vevőket, az itteni emberek vendég
szeretetét hangsúlyozta, és bővítette 
a már említett nevezetességek sorát. 
Hagyomány és kultúra harmonikusan 

ötvöződik ezen a vidéken, mondta, és 
arra biztatta a diákokat, hogy család
jukkal együtt turistaként is térjenek 
vissza Hargita megyébe. Petres Sán
dor, a megyei tanács alelnöke Barabási 
László példájával biztatta a diákokat: 
ugyanilyen tudományos ülésszakon 
indult el a mára már világhírű tudós, 
egyetemi tanár pályája is. A Bukaresti 
Egyetem Földrajz Karának professzo
ra, dr. Mihai Ielenicz Hargita megye jó 
ismerőjeként ajánlott olyan látnivaló
kat a diákoknak, amelyekről az előtte 
szólók még nem beszéltek. Középis
kolásként, egyetemistaként gyakran 
megfordult nálunk, egyetemi tanár
ként pedig minden évben elhozza 
hozzánk diákjait, hogy megismerjék 
ezt a vidéket. A tudományos ülésszak 
résztvevőit arra biztatta, térjenek be 
falusi templomainkba, ahol nemcsak 
elmélyülhetnek gondolataikban, de 
régmúlt idők eseményeit is idézhetik. 
Felhívta a figyelmet a szárhegyi kas
télyra és a madéfalvi emlékműre, de 
arra is, hogy az itteni emberek jóban
rosszban együtt élnek a természettel. 

Amikor pedig a rosszról beszélt, az 
erdőirtásokra gondolt.

Általános, fizikai, környezeti és 
településföldrajz kategóriában ösz
szesen száz diák hozta el dolgozatát a 
tudományos ülésszakra. Hargita me
gyéből négyen jelentkeztek: a csík
szeredai Márton Áron Gimnázium 
tizedikes diákja, Jakab Beáta a telepü
lés és népességföldrajz szemszögéből 
vizsgálja Csíkszereda fejlődését, a ti
zenegyedikes Lőrincz Sarolta a Har
gitahegység vulkanikus tevékenysé
géről értekezik. A maroshévízi Mihai 
Eminescu Gimnáziumból Hârlav 
Oana Elena és Rugină LauraMaria 
Bélbor, illetve Galócás integrált fejlő
désének elemzését végezte el. 

Tegnap délelőtt leadták dolgo
zataikat a diákok az értékelő bizott
ságnak, így amíg ők a Szent Anna
tóhoz és a Mohosba kirándultak, 
a tanárok átolvasták a munkákat. 
Ma délelőtt mindenki tíz percben 
bemutatja témáját, a kiértékelésre, 
eredményhirdetésre és záróünnep
ségre pedig délután kerül sor. 

A Corvina Könyvesház nem sokkal 
ezelőtt még négy boltot működ-
tetett Székelyföldön, ez a szám 
a napokban azonban megfelező-
dött: már csak egy csíkszeredai 
és egy székelyudvarhelyi áruháza 
várja a könyvbarátokat. A Petőfi 
utcai Kuckóra, valamint sepsi-
szentgyörgyi üzletükre ugyanis 
lakat került.  

Márk Boglárka

V isszaesést jelzett a köny
ves bolt forgalmában, ez
ért bezárta Petőfi utcai 

Kuckóját a Corvina Könyvesház. 
„Azt tapasztaltuk, hogy az em
bereknek nem volt ideje betérni 
a sétálóutcában működő üzletbe, 
és emiatt nagyon megcsappant a 
forgalma” – indokolta lapunk
nak az intézkedés okát Ferencz 
Kornélia, a Corvina Könyvesház 
ügyvezetője és társtulajdonosa. 
Szerinte mindezt jól szemlélte
ti, hogy miután a Kuckó könyv
készletét átszállították a Kossuth 
utcai könyvesházba, az ottani vá
sárlók nem ismerték az előbbiből 
származó könyveket.

A csíkszeredai Kuckó mellett 
egyébként lakat került a Corvina 
sepsiszentgyörgyi könyvesüzletére 
is – Ferencz Kornélia szerint azért, 
mert a vezetőségnek egyre nehe
zebb volt négy boltra figyelnie. Az 
1992ben alapított Corvina üzlet
pontjainak a csökkentése „azzal a 
sajnálatos következménnyel is jár, 
hogy olyan kollégáktól kell meg
válnunk, akikkel már tíztizenöt 
éve együtt dolgozunk a könyves
háznál”, fogalmazott az ügyvezető.

Ferencz Kornélia szerint sajná
latos az a tény, hogy az emberek 
amellett, hogy kevesebbet olvas
nak, abban a hitben is élnek, hogy 
a könyvek túlságosan drágák. „A 
felgyorsult életmóddal és az embe
rek olvasásra szánt idejének csök
kenésével is nehezen veszik fel a 
versenyt a könyvbemutatók, ame
lyeket szintén a könyvesházban 
szervezünk időről időre” – tette 
hozzá az ügyvezető, aki szerint 
mindezek ellenére a könyvesház
ban megpróbálják a gyerekek
kel megszerettetni a könyveket a 
gyermeksarok fenntartásával és 
mesedélelőttök szervezésével.

A földrAjzot Kedvelő diáKoK tudományoS üléSSzAKA

Jó lenne turistaként is visszatérni
nem iS iSmertéK A váSárlóK A KuCKó KínálAtát 

Egy könyvesbolttal 
kevesebb Csíkszeredában

A csíkszeredai Református Lelkészi Hivatal
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Gyimesközéplok, Borospataka 
86/A szám alatt megvalósítandó Ifjúsági Központ létesítése című ter
vére a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálás 
alapján 2011. június 28án döntéstervezetet hozott (nem szükséges a 
környezeti hatástanulmány elkészítése.)

A döntés tervezete és az azt megalapozó érvek megtekinthetők a 
Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszere
da, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 kö
zött, valamint a http://apmhr.anpm.ro címen.

Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően a hirdetés 
megjelenésétől számított 5 nap alatt nyújthatják be a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökséghez (fax: 0266–310040).

hirdeTÉsek

KülönleGeS HitelAjánlAt A miKó HitelBAnKnál
AKCióS HitelKAmAtoK jÚliuSBAn éS AuGuSztuSBAn

Kirendeltségek és munkapontok:

Csíkszereda, kossuth Lajos u. 12. sz. 0266–314722

Székelyudvarhely, Győzelem u. 14. sz. 0266–216714

Székelyudvarhely, 1918 December u. 7. sz. 0266–210330

Maroshévíz, Victor Babeş u. B/4. sz. 0266–342984

Gyergyószentmiklós, Kossuth Lajos u. 53. sz. 0266–364708

Gyergyóditró, Szép domb u. 2. sz. 0266–353440

Gyergyócsomafalva, Fő u. 208. sz. 0266–351437

Gyergyóremete, Fő u. 309/A sz. 0266–352057

Gyimesközéplok, Állomás u. 0266–339505

Szentegyháza, Mihai Eminescu u. 3/5. sz. 0266–246010

Székelykeresztúr, Kossuth Lajos u. E4/2. sz. 0266–242139

Bögöz, Fő u. 311/A sz. 0266–245439

Gyergyótölgyes, Központ  419. sz. 0266–338143

Várhegy, Központ  140. sz. 0266–345055

Bélbor, Központ  137. sz. 0266–355101

Karcfalva, Állomás u. 191. sz. 0266–378029

Balánbánya, December 1. u. 52/2/6. sz. 0266–331124 

Vasláb 424. sz. 0266–357773

Dolgozatot benyújtó földrajzos diákok. Száz munkát kell értékelniük a tanároknak fotó: mihály lászló

továbbjutott Szent márton. 
Csík szentmárton önkéntes tűzoltó
csapata nyerte a katasztrófavédelem 
(ISU) által szervezett önkéntes tűz
oltóverseny zónák közötti szakaszát 
Szászrégenben. Az egy hónappal 
ezelőtt Szentegyházán megrende
zett megyei fordulóból győztesen 
kikerülő csíkszentmártoni tűzoltó
csapat július 6–7én bizonyíthatta 
rátermettségét az öt másik megye 
(Maros, Brassó, Fehér, Szeben és 
Kovászna) győztes tűzoltóalakula
tai között megrendezett próbatéte
len. László Antal, a 13 tagot szám
láló csíkszentmártoni önkéntes tűz
oltóalakulat parancsnoka lapunk
nak elmondta, a győzelmet három 
különböző versenyszámban vívták 
ki. A tűzoltóparancsnok hozzátette: 
ezzel a győzelemmel továbbjutot
tak az országos fordulóra, amelyre 
Kézdivásárhelyen kerül sor augusz
tus 10–12. között.  szöveg: tamás attila


