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> Villámcsapás okozott tüzet. Csík
szentg yörgyre riasztották tegnap délután
a katasztrófavédelem munkatársait: egy
csűrbe és istállóba csapott bele a villám. A
helyi önkéntes, valamint a hivatásos tűzol
tóknak sikerült ugyan eloltaniuk a tüzet,
az épület és a benne tárolt széna azonban
elégett.
> Még lehet jelentkezni a Székely Vágtára. Egy héttel hosszabbították meg a ne
vezési határidőt a július 30-án sorra kerülő

Székely Vágta szervezői. A Kovászna megyei
Maksán, az Óriáspince-tetőn zajló versenyen
való indulás a budapesti Nemzeti Vágtára
való „elődöntőt” is jelenti. A vágtára mind
eddig 18 település – köztük 5 Hargita me
gyei: Csíkszereda, Csíkkarcfalva, Máréfalva,
Székelyudvarhely, Csíkzsögöd – adta be
jelentkezését, de július 22-ig még mindig
lehet nevezni. Valamennyi csapat egy lóból
és három személyből – lovas, kísérő és csa
patvezető – áll, egy település pedig egy lólovas párossal nevezhet be. További infor
mációk a versenyiroda kapcsolattartójától,
Fábián Edinától kérhetők a 0267–312000-s,

0763–056706-os telefonszámon, illetve a
szekelyvagta@sepsi.ro e-mail címen.
> Felborult, életét vesztette. Az első
feltételezések alapján valószínűleg szívin
farktust kapott vezetés közben az az autóve
zető, aki a 13B országúton, Kászonújfalu és
Kézdivásárhely között szenvedett közlekedési
balesetet. A 39 éves kászoni M. A. Három
szék felé tartott, amikor autójával lesodródott
az úttestről, felborult és többször megpördült
a levegőben. A járművet vezető férfi a helyszí
nen életét vesztette, vele utazó 9 éves kislánya
könnyebb sérülésekkel úszta meg a balesetet.

Körkép
csík
Kisgyermekeseknek CsAkEgy-sátor Tusványoson

Hőség után jégeső

A legkisebb
se maradjon otthon

Autóra döntött fát a vihar

A szórakoztató programokról, tömegrendezvényekről általában kiszoruló kisgyermekes családokra
szentel figyelmet a Csíki Anyák
Egyesülete. Ezúttal azt vették a
fejükbe, hogy a 22. Bálványosi
Nyári Szabadegyetem és Diáktáborról – a csíksomlyói pünkösdi
búcsú, illetve az Ezer Székely Leány Napjához hasonlóan – csak
azért sem maradnak le, és külön
sátrat húznak fel a táborban.
HN-információ

T

usványoson, mely jellegéből
fakadóan inkább a független
fiatalok helye, újdonságnak
számít, hogy idén a kisgyermekekkel
érkező családoknak is lesz saját tere:
a Csíki Anyák Egyesülete a Juventus
és a Dévai Szent Ferenc alapítvá
nyokkal közösen üt sátrat. Az idei
tábor jelmondata – Összenő, ami
összetartozik – akár a CsAkEgy, a
Juventus és a Szent Ferenc Alapít
vány összefogását, együttgondol
kodását is jelezhetné, hiszen a kö
zösséget szolgáló három nonprofit
szervezet tevékenysége több ponton
összeér: a család, az anyaság, a gyer
mekvállalás, az egészségmegőrzés,
a gyermekvédelem, a hit és erkölcs
egymásba fűződő kérdései kötik
össze. A tusványosi sátor gondolata
Tiboldi Beától, a CsAkEgy elnöké
től származik, és kézenfekvő volt,
hiszen az egyesület tagjai fiatal édes

anyák, akik az elmúlt években még
maguk is független fiatalként szóra
koztak Tusványoson, idén viszont
családbarát feltételekre van szüksé
gük. Nem titkolt szándékuk továb
bá, hogy a tábor résztvevői körében
a családi életet népszerűsítsék.
„Aki családostul, kisgyermekkel,
gyerekekkel érkezik, betérhet hoz
zánk pelenkázni, szoptatni, megpi
henni, de az előadások, tevékenysé
gek sem maradnak el. A gyerekeket
társasjátékok, rajzolás, meseolvasás
és hétvégén arcfestés várja. Kelemen
Zsófia gyógytornásznak köszön
hetően naponta lesz Mesés torna
gyerekeknek és gerinctorna felnőt
teknek, illetve ingyenes izom- és
csontrendszeri szűrővizsgálat. A vá
randós, illetve a szoptatós kismamák
számára ingyen kipróbálható lesz a
kinesiotape szalag, amely egyedülál
ló segítséget nyújt a gerinc- és ízületi
problémák kezelésében” – áll a sátrat
népszerűsítő közleményben.
A felnőtteknek szakemberek
tartanak előadást a szülésre való fel
készülésről, kötődő nevelésről, baba
hordozásról, mosható pelenkázásról.
Az ötletet sokan helyeslik, véle
ményüknek a Facebookon közzétett
felhívás kommentjei között adnak
hangot, már többen jelezték részvéte
lüket mint önkéntes segítők, de olya
nok is akadnak, akik csak így tudnak
részt venni gyermekeikkel együtt a
tusványosi rendezvényeken.

Pár napig tartó hőség után szombat este számottevő zivatar
hűsítette a levegőt Csíkszeredában. Bár a villámok egymás
után cikáztak, tüzet sehol sem
okoztak, a néhol viharos erejű
szél viszont gépkocsira döntött
fát Tusnádfürdő és Sepsibükszád
között.
Forró-Erős Gyöngyi

H

forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro

arminc Celsius-fokot mér
tek a meteorológusok
csütörtökön és pénteken
Csíkszeredában, de szombaton sem
hagyta alább a hőség: akkor 29,6
Celsius-fok volt a legmagasabb
nappali hőmérséklet a város szélén
lévő meteorológiai állomáson. A
három napon át tartó nagy meleget
aránylag jól bírta a lakosság – ál
lította dr. Péter Szilárd, a megyei
mentőszolgálat vezetője, aki szerint
napszúrásos esetet nem jegyeztek,
ájulások viszont voltak nemcsak az
utcán, hanem intézményekben is.
A hőség következtében megugrott
a szív- és érrendszeri betegségekkel,
magas vérnyomással küzdő hívók
száma, de erre a mentősök számítot
tak, és fel is készültek az ellátásukra.
Jégesővel, óránkénti 50-60 kilo
méteres erősségű széllel jött szom
bat este a hőségben némi enyhülést

Inspector Resurse Umane
tanfolyamot szervez
Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen
és Gyergyószentmiklóson.

Bővebb információk:
 a Hargita Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székhelyén,
Csíkszereda, Temesvári sugárút 24–26. szám alatt;
 a következő telefonszámokon: 0266–371802, 0266–371483;
 az office@ccihr.ro e-mail címen;
 www.ccihr.ro

hozó vihar. A meteorológusok mé
rései szerint a 21 óra után kezdő
dő zivatar során 20 liter eső esett
négyzetméterenként, 8 milliméte
res jégdarabok hullottak, de infor
mációjuk szerint a városban ennél
is méretesebbek, szemtanúk szerint
jó mogyoró nagyságúak voltak a
sűrűn hulló jégdarabok.
Bár a villámok egymást követ
ve cikáztak, a katasztrófavédelem
hez egyetlen riasztás sem érkezett
villám okozta tűz miatt. Két, a vi
harhoz kapcsolódó hívást jegyez
tek, egyiket Tusnádfürdőről, a

fotó: veres nándor

másikat Gyergyóhollóról kapták.
Mindkét esetben szél által kidön
tött fa borult az úttestre, Tusnád
és Sepsibükszád között egy éppen
arra haladó gépjárműre zuhanva. A
helyszínre érkező mentősök nem
tudták az autóból kiszabadítani a
29 éves Kovászna megyei sofőrt,
így a tűzoltók műszaki mentőau
tójára volt szükség, hogy a sérültet
ki lehessen venni az összetörött
járműből. A férfi szerencsére nem
szenvedett súlyos sérülést, boka
töréssel szállították a csíkszeredai
kórházba.

Gyereknap és különleges koncert a Régizene Fesztiválon

„Félelmeinket feloldó lant”

hirdetés

A Hargita Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara

Mogyoró nagyságú jégdarabok. Kánikulára hirtelen lehűlés

Csodálatos lantjátékával örvendeztette meg a csíkszeredai közönséget Antoni Pilch lantművész,
aki Lengyelországból indult zarándokútra, hogy végigjárja a világot
és zenéjével színt vigyen az emberek életébe. A művész a Régizene
Fesztiválon lépett fel szombaton.
Kovács Tímea

R

eneszánsz gyermeknapnak
címkézték a Régizene Fesz
tivál szombati napját a csík
szeredai rendezvény szervezői: Kob
zos Kiss Tamás és Lukácsházi Győző

tartott játékos hangszerbemutatót,
majd a Régizene Nyári Egyetem
zárókoncertjére került sor.
Kora este a Mikó-vár udvarán
Antoni Pilch lengyel lantvirtuóz
idézte régmúlt idők hangulatát a
közönség számára. „Hogy igazán
közvetítse a XI. század muzsikáját,
a lantosnak egyfajta zarándokútra
van szüksége, aki megjeleníti a min
dennapos vándorlás ízét, a tájakat,
melyek sorra szeme elé tárultak”
– mondta előadása kezdetekor a
művész. Mint fogalmazott, különle
ges élményt nyújt számára, hogy az

itteni embereknek zenélhet, hiszen
fontosnak tartja a szellemiséget, a
vallást mint örökséget, melyet meg
kell osztani másokkal, így kialakulhat
a többkulturalitás. „Ezt az örökséget
szerettem volna megosztani az em
berekkel, és most végre ide is elérkez
tem. Ne feledjétek, a pénz, étel, javak
semmit sem érnek. Ami lényeges, az a
baráti kör, és amikor együtt vagyunk,
akkor egy jó szellem érkezik. Mind
ez pedig hamarabb bekövetkezik, ha
egy lant is velünk van, hiszen a lant
az, ami a félelmeinket feloldja” – tette
hozzá Antoni Pilch.

