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> Göröcsfalva, románul is. A Csíkrákos 
községhez tartozó Göröcsfalva megnevezése 
körül az évek során sok volt az elégedetlenség: 
a helységmegnevezésekkel kapcsolatos jogsza-
bályban román néven ez a település Satu Nou 
néven szerepelt. A Hivatalos Közlöny július 19-i 
számában jelent meg a szóban forgó névváltoz-
tatásra vonatkozó 2011/164-es törvény. Ennek 
értelmében román nyelven a Csíkrákos község-
hez tartozó Satu Nou megnevezés Gârciura vál-
tozik, azaz Göröcsfalva megfelelőjére.

> Villanypásztor medvék ellen. Öt vil-
lanypásztort helyezett működésbe ezen a 
nyáron a Környezetvédelmi Ügynökség, 
hogy távol tartsák a medvéket a lakott terü-
letektől vagy az esztenáktól. Both József, az 
ügynökség természetvédelmi területeket fel-
ügyelő szolgálatának vezetője szerint a lakók 
kérésére két, elektromos árammal ellátott ke-
rítést szereltek fel Csíkdánfalván, egyet-egyet 
Szentegyházán és Csíkszenttamáson, illetve 
Tusnádfürdő szélén. Both József elmondta, a 
Környezetvédelmi Ügynökségnél az esztena- 
vagy méhészettulajdonosoknak lehetősége 

van szerződést kötni villanypásztor felszerelé-
sére, amely „nem is drága, és hatékonynak is 
bizonyult”. Az igazgató szerint az elmúlt hé-
ten egy medve egy gyimesközéploki legelőn 
tépett szét egy szarvasmarhát, de egyre több-
ször jelenik meg a ragadozó Tusnádfürdőn is.

> Autókra borított fákat a szél. Két au-
tóra dőlt fenyőfa szerdán este Tusnádfürdőn 
a viharos szél miatt. Szintén kidőlt fák ron-
gálták meg a település egyik részén a villamos 
vezetéket, ami miatt Tusnádfürdő egy része 
sötétségbe borult. 

> Intenzív tánctábor. Csík Terület Ifjú-
sági Tanácsa, a csíkszeredai Szakszerveze-
tek Művelődési Háza és az Euphoria Tánc-
iskola augusztus 10–19. között negyedik 
alkalommal szervezi meg nyári intenzív 
tánctáborát. Idén négy különböző stílusú 
kurzusra jelentkezhetnek az érdeklődők: 
salsa, contemporary dance (kortárs tánc), 
street jazz/hip-hop és urban dance style 
(utcatánc). A tánctábor lehetőséget biztosít 
a tánc- és mozgásművészetek iránt érdeklő-
dők számára új táncstílusok megismerésére, 
kikapcsolódásra és szórakozásra.

Egy hét múlva kerül sor Három-
széken a Székely Vágtára, amely 
a budapesti Nemzeti Vágta „elő-
futára”. A rendezvény szervezői 
máris számszerűsítették a kulisz-
szatitkokat.

HN-információ

Lázasan készülnek a háromszéki 
Maksán jövő hétvégén sorra 
kerülő Székely Vágta szervezői: 

a pálya kialakítása már megtörtént, és 
apránként a helyére kerül minden – tá-
jékoztatott Dancs Zsolt, a rendezvény 
program- és technikai igazgatója. A 
versenypálya kialakításán és elrendezé-
sén hat erőgép dolgozott, 50 kamion 
speciális homokot hordtak a pályára. 
A pálya hossza 400 m, szélessége 10-
12 m, amelyet háromszor kell majd 
körbefutniuk a versenyzőknek.  

A közönség a dombról követ-
heti figyelemmel a futamokat, de a 

lehető legjobb rálátásban segít még 
három hatalmas ledfal is, amelyet a 
helyszín különböző pontjaira he-
lyeznek el; a lehető legjobb hang-
zásról pedig négy hangfaltorony 
gondoskodik. 

A lovak egy tonna takarmányt 
és 250 kiló tápszert kapnak, a 
stábnak, fellépőknek és verseny-
zőknek összesen 700 adag bog-
rácsgulyást főznek majd, viszont a 
közönség sem marad éhesen: szá-
mukra elkészül egy rekordméretű 
babgulyás.

A Székely Vágtát élőben közvetíti 
a Duna Televízió, 11 és 19 óra között. 
Az öt bekapcsolásban a megnyitót, a 
futamokat, a lovasbemutatókat lát-
hatják a nézők, melyek színes helyszí-
ni interjúkkal és szakkommentátorok 
segítségével lesz még élvezhetőbb. Az 
élő közvetítésen egy 40 tagú csapat 
fog dolgozni.  

Akerekezés mögött az észre-
vételek alapján két fő in-
dok húzódik:

1. Szegénység. Akik anyagilag nem 
engedhetik meg maguknak a drágább 
közlekedési eszközök használatát, 
azoknak egyszerűen nem marad más.

2. Tudatosság. Akik megengedhet-
nék ugyan, de elég tudatosak ahhoz, 
hogy ne mindig és mindenre a na-
gyobb presztízsű megoldásokat válasz-
szák, hanem környezettudatosságból, 
egészségtudatosságból, a természet és/
vagy a mozgás szeretete miatt, vagy 
valamilyen hasonló okból választják a 
bringát munkába járásra, közlekedés-
re, túrázásra, sportolásra.

A két ok persze nem különül el 
élesen egymástól, hiszen együtt és 
külön is megnyilvánulhatnak egy 
adott esetben, de jellegükben mégis 
más alapokon állnak. Vannak, akik 
csak a kerékpárt engedhetik meg 

maguknak, és vannak, akik még a 
kerékpárt is megengedhetik ma-
guknak.

Elgondolkodtató, hogy a társa-
dalmak szintjén a legszegényebb és 
a legfejlettebb országokban a legerő-
sebb a kerékpárhasználat. Érdekes, 
hogy míg összességében csökken 
a kerékpárok forgalma, addig pont a 
fejlett országokban komoly növeke-
dés figyelhető meg. Ahogy fejlődik 
egy ország, úgy egy ideig egyre keve-
sebben használnak biciklit, majd egy 
szinttől felfelé ismét egyre többen. 
Ez okozza a kerékpár megítélésének 
ellentmondásosságát. 

Egy hónapjuk van még tanulásra 
azoknak, akiknek nem sikerült 
az idei érettségi, és az augusztu-
si vizsgaidőszakban még egyszer 
szerencsét próbálnak. Az iratko-
zások lezárultak, a tanfelügyelő-
ség három vizsgaközpontot jelölt 
ki a pótérettségire.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Hargita megyében 1048-an 
iratkoztak be az idei pót-
érettségire. Ez a szám au-

gusztus 12-én még nőhet, ugyanis 
akkor lesz lehetőségük iratkozni 
azoknak, akik valamilyen tantárgy-
ból nem mentek át tizenkettedik 
osztályban, és pótvizsgáznak. A 
június–júliusi vizsgaidőszakban 
sikertelenül vizsgázott diákoknak 
csak abból a tantárgyból kell meg-
ismételniük a vizsgát, amelyből el-
buktak. Azok pedig, akik minden 
tantárgyból átmentek, de nem ér-
ték el a hatos átlagjegyet, csak ab-
ból a tantárgyból vizsgázhatnak, 
amelyből a legjobban felkészültek, 

és úgy érzik, javítani tudnak. A tan-
felügyelőség három vizsgaközpon-
tot jelölt ki a pótérettségire: Csík 
körzetben a csíkszeredai Venczel 
József Szakközépiskolában 498-
an vizsgáznak, Székelyudvarhely 
és Székelykeresztúr körzetből a 
Bányai János Szakközépiskolába 
várják a 330 vizsgázót, Gyergyó 
és Maroshévíz körzet érettségizői, 
220-an pedig a maroshévízi Mihai 
Eminescu Gimnáziumban fognak 
vizsgázni.

A pótérettségi augusztus 22-én 
kezdődik a román és magyar szó-
belivel. Az első írásbeli próbát 
augusztus 29-én tartják román-
ból, majd 30-án magyarból írják 
meg dolgozataikat a vizsgázók. 
A szaknak megfelelő kötelező 
tantárgyból augusztus 31-én, a 
szaknak megfelelő választott tan-
tárgyból pedig szeptember 2-án 
lesz az írásbeli. Az eredményeket 
szeptember 4-én függesztik ki, az 
óvásokat ugyanaznap este 8 óráig 
lehet letenni. Végleges eredményt 
szeptember 7-én közölnek. Érettségi vizsgára tételeket ismétlő végzősök. Egy hónapjuk maradt a készülésre  fotó: mediafax
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