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> Tervezik az autópálya Hargita megyei 
szakaszát. Kedvezően bírálta és előzetes 
beleegyezését adta Hargita Megye Taná-
csa az észak-erdélyi autópálya Hargita me-
gyét átszelő szakaszának kidolgozás alatt 
álló megvalósíthatósági tanulmányára. Az 
elképzelések szerint két részből fog állni az 
észak-erdélyi autópálya megyénken áthala-
dó szakasza, amely Maros megye irányából 
Parajd környékén lép be Hargita megyébe, 
majd a DN 13B országutat követve elka-
nyarodik, és Gyergyóditrótól délre halad-

va Németvásár (Târgu Neamț) irányában 
hagyja el. Az autópálya Gyergyóditróig 
tartó szakaszára csak elvi beleegyezésre 
volt szükség, mivel nem érintett a megyei 
tanács ügykezelésébe tartozó objektumot, 
azonban a Ditró–Neamț megye határa 
szakasz három megyei utat érint. A Har-
gita Megye Tanácsa által előzetesen jóvá-
hagyott tanulmány szerint az autópálya 
nyomvonala egy-egy pontban érinti a DJ 
125 és DJ 125A megyei utakat, illetve há-
rom ponton keresztezi a DJ 127 megyei 
út nyomvonalát. A keresztezések kiváltása 
szükség szerint felüljárókkal vagy völgyhi-

dakkal fog történni, továbbá a 127-es me-
gyei úton költséghatékonysági megfon-
tolásból a többszöri nyomvonal-kereszte-
zés elkerülésére a tanulmány a megyei út 
nyomvonalának áthelyezését javasolja, így 
a megyei út 1,4 kilométer hosszan az autó-
pálya mellett haladna. 

> Ma rajtol a PR Nyári Egyetem. Szeles 
Péternek, a Magyar Public Relations Szö-
vetség elnökének előadásával kezdődik ma 
9 órától a harmadik PR Nyári Egyetem a 
Sapientia – EMTE csíkszeredai campusában. 
A rendezvény idei témája a településarculat 

és önkormányzati kommunikáció mentén 
körvonalazódik, előadások lesznek hallhatók 
többek között a településarculat, önkormány-
zati érdekérvényesítés, pénzügyi kommuniká-
ció, e-önkormányzat, civil kommunikáció és 
CSR-társadalmi felelősségvállalás témában. 
14 órától Nagy Judit értekezik a városarcu-
lat-tervezésről, illetve dr. Reichenbach Mó-
nika arról, hogy az arculattervezés vagy a 
tartalomformálás közül melyik a fontosabb. 
16 órától Windhager Ákos a településarcu-
lat kulturális elemeiről beszél, Ferling József 
pedig Verbális arculat, hírnév, tömegvonzás 
címmel tart előadást. 

hirdetések

Rendhagyó csíkszentkiRályi falunapok

Kalákában kaszáltak a legények
Nincs egyezkedés 

népszavazásról

a múlt hónapban tartott alcsíki 
pásztortalálkozó után e hétvégén 
székely ruhás bakaljai kaszáló-
kalákával és jókedvű nótázással, 
táncházzal folytatódtak az idei 
csíkszentkirályi falunapok: a le-
gények által lekaszált rend taka-
rása viszont már nótaszó mellett 
a székely ruhás leányok dolga 
volt. a hagyományápolásra össz-
pontosító rendhagyó falunapi 
programot hamarosan aratóka-
láka, majd Szent István napján 
turulmadár-szoboravatás zárja.

domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Muzsikától és nótázástól 
volt hangos a hétvégén 
rendezett Bakalja kaszá-

lókaláka révén a csíkszentkirályi 
Gábor Dénes tanyája, ám a hagyo-
mányápolási törekvések a munkát 
sem szorították háttérbe. Utóbbit 
pedig igencsak szigorúan vették 
mind a  székely harisnyában pén-
tek hajnali öt órakor kaszálni in-
duló legények, mind a déli órák-
ban teregető, majd a száradó ren-
det másnap takaró – ugyancsak 
hagyományos székely népviseletbe 

öltözött – leányok. Mint a Bakalja 
kaszálókaláka rendezvény házi-
gazdájától, Gábor Dénestől meg-
tudtuk, az ötlet a Hargita Nemzeti 
Székely Népi Együttes néptáncka-
rától származott: „Sörözés közben 
Antal Zsolt kollégámmal merült 
fel az ötlet, hogy de jó is volna 
megpróbálni a székely ruhás ka-
szálást. Két éve meg is csináltuk, 
tavaly nem sikerült, idén pedig 
úgy gondoltuk, nagyobbra ter-
vezzük és más tánccsoportokat is 
beveszünk” – magyarázta Gábor 
Dénes. A felhívás pedig hallgató 
fülekre talált, így péntek hajnal-
ban mintegy 35, székely harisnyás 
legény vonult ki a Hargita oldalá-
ba, a munka eredményét pedig a 
reggel hét órai „früstükk” idejére 
közel 1,5 hektárnyi frissen kaszált 
rend dicsérte. A kaszálásból ugyan-
akkor Tánczos Barna, a mezőgaz-
dasági minisztérium államtitkára 
is derekasan kivette a részét.

A Bakalja hagyományápoló ka-
szálókaláka ugyanakkor szervesen 
beleillik a csíkszentkirályi önkor-
mányzat idei falunapi program-
jába is. „Az idei évi falunapokat 
– úgy döntött a polgármesteri hi-

vatal – nem egy háromnapos ren-
dezvény keretében tartjuk meg, 
hanem felosztva, mégpedig a helyi 
hagyományok felelevenítése által. 
Ennek jegyében szerveztük meg 
az elmúlt hónapban az I. Alcsíki 
Pásztortalálkozót, míg a mostani 
kaszálókalákát terveink szerint 
augusztus végén vagy szeptember 
elején egy szintén hagyományos 
módon, kaláka formájában zaj-
ló aratás fogja még kiegészíteni. 
Meg kell szerettetni a fiatalokkal 
a falusi életet, magát a kézi, fizi-
kai munkát, és úgy érzem, ez az 
eddigiekben részben sikerült is” – 
mondta el lapunknak Gáll Mária, 
a csíkszentkirályi önkormányzat 
kulturális referense. Hozzátette, a 
fiatalok – mint az eddigi rendez-
vények is bizonyítják – szívesen 
öltik magukra a hagyományos 
székely népviseletet: nem idegen-
kednek, jól érzik benne magukat, 
legyen szó akár táncról, ünnep-
ségről, akár kemény mezei mun-
káról. Az önkormányzat idei évi 
falunapi programját ugyanakkor 
Szent István-napon turulmadár-
szobor avatása zárja, amihez az 
egyház lelki felkészítővel társul.

s.c. industRializaRea laptelui haRghita s.a.
din Remetea – societate în insolvenţă  
(in insolvency,en procedure collective) 
reprezentată prin administrator judiciar 

actiV lichidatoR ipuRl 
prin prezenta

CONVOACĂ
adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la data de 10. august 2011., 
orele 10.00, la sediul societăţii (Remetea, Str. Alszeg nr. 157.) pentru 
toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de 04. august 
2011., cu următoarea ordine de zi:

Raportul fostului administrator special al societăţii privind 
activitatea economico-financiară pe anul 2010;

Raportul auditului financiar independent pe anul 2010;
Aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit-pierdere pe 

anul 2010;
Documentaţia cu ordinele de zi nr. 1-3. se află la dispoziţia acţionarilor 

la sediul societăţii, putând fi consultată şi completată de aceştia.
În situaţia în care la prima convocare nu se întrunesc condiţiile 

legale de reprezentare, Adunarea  Generală Ordinară a Acţionarilor se 
va întruni în data de 11.08.2011 în acelaşi loc şi aceeaşi oră.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii sau la tele-
fon 0266-364410, între orele 8.00 – 15.00 sau e-mail: info@ilh.ro

A küküllőkeményfalvi FAGYLALTGYÁR
értesíti az érintetteket, hogy a Küküllőkeményfalva 12. szám alatt található ATI 
CREAM Rt. működtetéséhez a környezetvédelmi  engedélyezési eljárást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos információk megte-
kinthetők hétköznap 8–15 óra között a Hargita Megyei Környezetvédelmi 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 Ügynökséghez, az észrevé-
telező személyi adatainak feltüntetésével.

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

A legények által hajnalban kaszált rendet délben már terítették a leányok. Székely ruhás hagyományőrzés, nótaszóval fotó: mIhály lászló

Semmilyen, a megyék összevo-
násával vagy a regionális felosz-
tásra vonatkozó népszavazással 

kapcsolatos egyeztetés nem zajlik 
az RMDSZ és az MPP Hargita és 
Kovászna megyei tanácsosai, frakciói 
között – szögezte le közleményben 
Borboly Csaba. Hargita Megye Ta-
nácsának elnöke az utóbbi napokban 
felröppent híresztelésekre reagált, azt 
állítva, „jelenleg nincs olyan körül-
mény, amely indokolná, hogy az el-
következő hetekben, hónapokban, a 
nyári mezőgazdasági munkák és sza-
badságolások időszakában népszava-
zásokat tartsunk Székelyföldön”. Sze-
rinte a megyei népszavazások kezde-
ményezése azért sem időszerű, „mert 

azokkal nem tennénk egyebet, mint 
csatlakoznánk Victor Ponta és Crin 
Antonescu pártelnökök Băsescu ál-
lamelnök ellen indított, pártpolitikai 
célú népszavazási kezdeményezésé-
hez. Ez jelen pillanatban semmiképp 
nem szolgálná nemzeti közösségünk 
érdekeit” – tette hozzá Borboly, aki 
fontosnak tartja a romániai közvéle-
mény többségének meggyőzését is, 
miszerint „e kezdeményezések min-
denki, így a többség számára is hátrá-
nyosak, és nem szolgálnák az emberek 
boldogulását. Nekünk e meggyőző 
munkára kell most koncentrálnunk, 
s ebben az MPP is hasznos részt vál-
lalhat” – szögezi le a Hargita megyei 
önkormányzat elnöke.


