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A TAMÁS COMPACT Kft.

a Lex Fori IPURL jogi felszámoló révén közli, hogy 2011. augusz-
tus 4-én 12 órakor a jogi felszámoló székhelyén (Csíkszereda, Tudor 
Vladimirescu utca 47. szám) közvetlen áralku során eladja a csődbe 
ment cég Opel Combo/AC Break 1598 cmc márkájú személygépko-
csiját, melynek ára 12 000 lej + áfa.

Amennyiben nem kerülne sor értékesítésre, az áralkut minden csü-
törtöki napon 12 órakor megismétlik (ünnepnapok kivételével).

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló székhelyén  
vagy a 0266–372216-os és a 0758–060243-as telefonszámokon kapható.

Hargita Megye 
Tanácsának elnöke

a 2011/868. tanácselnöki rendele-
tével 2011. július 29-én 9 órára ösz-
szehívja Hargita Megye Tanácsának 
rendkívüli ülését Hargita Megye 
Tanácsának protokolltermébe.

Napirenden: ◆ határozatterveze-
tek megvitatása / elfogadása, mely-
nek névjegyzékét kifüggesztették 
Hargita Megye Tanácsának fő-
bejáratánál, és közölték a www.
judetulharghita.ro honlapon; ◆ kü-
lönfélék.

CSÍKSZENTSIMON ÖNKORMÁNYZATA
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy A 2010-es árvizek által leromlott 265-ös községi út feljavítása és modernizálása 
Csíkszentsimon területén című tervének a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálása alapján 2011. 
július 27-én döntéstervezetet hozott (nem szükséges környezeti hatástanulmány elkészítése).

A döntés tervezete, valamint az ezt megalapozó érvek megtekinthetők a Hargita Megyei Környezetvédel-
mi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 között,  
valamint a www.apmhr.anpm.ro internetes oldalon.

Az érintettek a döntéstervezetre vonatkozó észrevételeiket a hirdetéstől számított 5 nap alatt nyújthatják be a Hargi-
ta Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez. (Fax: 310041, e-mail: office@apmhr.anpm.ro )

hirdetések

Körkép
csík

Tüzes jelenetek, autósblokád át
törése, borulások, lángoló ember, 
tetőre kapaszkodás és ehhez ha
sonló mutatványokkal ejtették 
ámulatba az izgalomra vágyó kö
zönséget a több országból Csík
szeredába érkező filmes kasz
kadőrök. Az autós zsonglőrök 
holnaptól Gyergyószentmiklóson 
mutatkoznak be.

kovács timea

Látványos kaszkadőr-show-n 
ámulhatott a csíkszeredai kö-
zönség, amely belépőjegyet 

váltott a Magyar Kaszkadőr Szövet-
ség adrenalinfokozó produkciójára. A 
műsorban szerepelt a Taxi 2, 3, illetve 
a Kobra 11 sorozat sztárkaszkadőre, 
Rejmund Staubert, de volt BMW-
kaszkadőr, vagy olyan tipikus filmes 
akciójelenet, mint hogyan üldözi 
a rosszfiút a rendőr. Az izgalmakat 
fokozva életveszélyes mutatványok-
kal rukkoltak elő a kaszkadőrök, két 
keréken, egy emberek alkotta szűk 
kapun irányította be a sofőr autóját. 
Ezt követte a „benzingőzös gladiáto-
rok” bemutatója, ahol a kaszkadőrök 
a lovakat lóerőre cserélték, és az autók 
tetején állva, menet közben csaptak 
össze. A pirotechnikai rész sem ma-
radhatott ki: a kaszkadőr 1100 fokos 
lángba „öltözött”, egy tüzes szénatáb-
lát szakítva át fejével egy BMW-n 
kapaszkodva, az egyedüli védelmet 
pedig egy azbesztruha biztosítot-
ta 30-40 másodpercig. Az egyik fő 

attrakciónak az számított, amint a 
monster truck pillanatok alatt szétla-
pít egy személygépjárművet.

Szombati Edward szervező – aki 
egyben autós- és dublőrkaszkadőr – 
lapunknak elmondta, Szlovákiából, 
Csehországból és Magyarország-
ról verbuválták a kaszkadőröket. 
„Ez egy 12 fős csapat, ők alkotják a 
Magyar Kaszkadőrök Szövetségét” 
– mondta Szombati. Mint megtud-
tuk, sokan szeretnének bekerülni a 
csapatukba, számos önjelölt kaszka-
dőr jelentkezik, de ahhoz, hogy va-
laki hivatásos kaszkadőrnek minő-
sülhessen, el kell végeznie egy másfél 
éves kaszkadőriskolát Budapesten. 
„A bemutatók nálunk körülbelül 15 
éve működnek, azonban sajnos egy-
re kevesebb szükség van autós kasz-
kadőrökre, mert ha már komolyabb 
a jelenet, azt számítógépes technoló-
giával oldják meg.” 

Bár rengeteg balesetük történt, 
azt csakis a kaszkadőreik szenvedték 
el – arra még nem volt példa, hogy a 
közönség soraiból bárki is megsérült 
volna, mivel maximális biztonsági 
felkészültséget biztosítanak. „A jele-
neteink úgy vannak kitalálva, hogy 
mindig ellenkező irányba csússzon 
az autó, mint amelyik oldalon a kö-
zönség áll. 3-4 hónapig készülünk 
minden bemutatóra, és mindig 
ugyanaz a szigorú forgatókönyv, 
nincs önfejűsködés, csak a már jól 
begyakorolt trükköket mutatjuk be” 
– részletezte Edward.

Ütemterv szerinti lAkóneGyed-felújítás

Az esős idő ellenére is haladnak
A kobrA11 és A tAxi 2, 3 kAszkAdőreinek bemutAtójA

Életveszélyes produkciók

A rossz időjárás ellenére is jól ha
ladnak a zöldségpiac környéki és 
a jégpálya lakónegyed felújítási 
munkálatai. A kisebbnagyobb 
akadályok miatt utóbbi később 
készülhet el, míg az eminescu 
utca környéke már a jövő hónap 
végére járhatóvá válhat. 

tamás Attila

Nem kedvez a csapadékos 
időjárás, ennek ellenére 
az ütemtervnek megfe-

lelően haladnak a lakónegyedek 
felújításai a Jégpálya negyedben, 
valamint az Eminescu utcában 
– mondta el lapunknak Ráduly 
Róbert Kálmán, Csíkszereda 
polgármestere. Mint hozzátette, 
néha kisebb-nagyobb akadályok-
ba ütköznek, ilyen volt például az 

Eminescu utcai lakónegyednél a 
túl magasan elhelyezett gázveze-
ték, amelyet a munkálatok során 
átvágtak. „Az emiatt felállított 
nyomáscsökkentő állomás elköl-
töztetése már folyamatban van” 
– tette hozzá Ráduly.

A Jégpálya negyedben azon-
ban lassabban folynak a munká-
latok, ott ugyanis több akadályba 
ütköznek a kivitelezők – ilyen 
egy mások által végzett parkoló-
felújítás. Emellett tervben van a 
Jégpálya negyedi kazánház ösz-
szekötése a Hősök utcaival, az 
esővíz-elvezető rendszert viszont 
már sikerült kiépíteni, és folya-
matban van a távvezetékek cseréje 
is. A nagyobb munkálatok miatt 
minimum egy hónappal később 
fejeződhet be a Jégpálya lakóne-

gyed munkálatainak átadása a 
tervezettnél. „Elégedett leszek, ha 
október derekára el tud készülni 
a beruházás” – fűzte hozzá a pol-
gármester. 

Ezzel szemben az Eminescu 
utcai lakónegyed már szeptem-
ber közepére befejeződhet, sőt, 
ha minden a tervek szerint halad, 
akkor augusztus végére járhatóvá 
válik – jelentette ki Ráduly. „Már 
megvan az úttükör, az alapozási 
munkálatokkal is elkészültünk, és 
az esővíz-elvezető csatornák is a 
helyükre kerültek. Jelenleg a kábe-
lek földbe való elhelyezése, a bur-
kolatkészítés van hátra, ami után 
a finomhangolási munkálatok ve-
szik kezdetüket. Ezen a részen tel-
jesen új lesz a közvilágítás” – tette 
hozzá az elöljáró. 

Munkások a Jégpálya negyedben. Akadályokba ütköztek fotó: mihály lászló

Filmekből ismert kaszkadőrmutatvány. Begyakorolt trükkök fotó: mihály lászló

szabálytalanul próbált letérni, a mögötte érkező autós pedig 
már nem tudta kikerülni, és elgázolta azt a 28 éves csíkszeredai kerékpá-
rost, aki a Hargita utcában közlekedett tegnap. B. A.-t súlyos sérülésekkel 
szállították kórházba, az előzetes vizsgálat pedig megállapította, hogy al-
koholt fogyasztott, mielőtt biciklire ült volna. fotó: mihály lászló


