
Közel 400 termék viseli a Tran
sylvania Authentica nevű védjegyet, 
amelyet – a termékek minőségére 
figyelve – a Polgár-Társ Alapítvány 
bocsát ki. A védjegyet nagyrészt 
kézművestermékekre igénylik, de 
megtalálható élelmiszereken, vala
mint szolgáltatásokban is.

Tamás Attila

Nagy sikernek örvend a csík-
szeredai Polgár-Társ Ala-
pítvány által kibocsátott 

Transylvania Authentica védjegy, 
amivel helyi vállalkozók termékeit és 
szolgáltatásait minősítik. A négy éve 
megalakult védjegyet egyre többen 
ismerik Székelyföld-szerte, innen 
ered többek között a Góbé termé-
kek ötlete is – mondta el lapunknak 
Potozky László, a Polgár-Társ Ala-
pítvány igazgatója. 

Több előnye is van, ha valaki 
igényli a Transylvania Authentica 
védjegyet saját termékére, többek 
között az, hogy így a kollektív mar-
keting eszközeivel tudják népszerűsí-
teni a terméket. Emellett az egymás 
közti együttműködést is próbálják 
erősíteni a védjegy kibocsátásával a 
termelők és különböző vállalkozók 

között, főképpen, ha hasonló jellegű 
termékről van szó.

„Ha adott esetben a termék nem 
felel meg a Transylvania Authentica 
védjegy feltételeinek, akkor próbá-
lunk segítséget nyújtani ezek teljesíté-
sében. Volt már arra is példa, hogy az 
adott terméket újradizájnoztuk, vala-
mint beszállítót is kerestünk a termék 
egyik összetevőjének a szállításához” 
– számolt be lapunknak Potozky. 

A Polgár-Társ Alapítvány vezetője 
elmondta: közel 400 termékre igé-
nyeltek már védjegyet, ennek nagy 
százaléka kézművestermék, kerámi-
ák, szalmafonatok, bőrdíszművek, fa-
ragott termékek. Érthető tehát, hogy 
Korondon lelhető fel a legsűrűbben a 
védjegy. Emellett majdnem száz élel-
miszertermékre is igényelték a véd-
jegyet helyi termelők, mint például 
lekvárokra, mézekre, szirupokra, de 
kértek már mézeskalácsra és a nagy 
sikernek örvendő székelykáposztára. 

„Egy másik kategóriának számít 
a szállás és élményszolgáltatások ka-
tegóriája, de például foglalkozásokra, 
különböző gazdasági, termelői tevé-
kenységekre is adunk védjegyet, mint 
például a méhészet, vagy a madarászat” 
– tette hozzá az alapítvány elnöke. 

„Részt veszünk különböző vá-
sárokon, segítünk a termelőknek, 
amiben tudunk, volt már rá példa, 
hogy valakinek a saját üzlete elin-
dításában támogatást nyújtottunk. 
Nem a mennyiségre, hanem a mi-
nőségre törekszünk jeligénk szerint 
próbáljuk a védjegyeket kibocsáta-
ni. Tervezzük, hogy a közeljövőben 
Sepsiszentgyörgyön is terjeszkedni 
fogunk” – árulta el Potozky László. 
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A Székely Termékek nép-
szerűsítése című program kere-
tében a megyei tanács  képzést 
szervez augusztus 12-13-án Kisvál-
lalkozók és kistermelők marketing-
képzése országos és nemzetközi vi-
szonylatban címmel, a csíkszeredai 
megyeháza márványtermében. A 
képzés során marketingfogásokat, 
valamint termelői és értékesítési ta-
pasztalatokat sajátíthatnak el a vál-
lalkozók, kistermelői és vállalkozói 
hagyományokról, a hagyományos 
piacok fellendítésének lépéseiről, 
a székelyföldi piacok bővítéséről, 
valamint a termelők támogatásáról 
hallhatnak előadást a résztvevők.

Transylvania Authentica védjegyes termékek. A minőségre törekednek fotó: domján levente

A mArKeTingben iS SegíTSégeT nyújTAnAK

Népszerű a Transylvania Authentica védjegy

még folyAmATbAn A KárfelméréSeK CSíKSzenTmihályon

Árvíz utáni munkálatok

9. CsíkmAdArAsi ifiTábor

Mégsem jön Stohl András

Játsszunk kreatívan!

hirdeTés

filiala de distribuţie Energie Electrică 
„Electrica distribuţieTransilvania sud” 

sdEE HArGHiTA
VErsENYViZsGáT HirdET a következő állásokra:

 két villanyszerelő a méréstechnikai osztályra Gyergyószentmiklósra;
 két villanyszerelő a közép- és kisfeszültségű üzemviteli osztályra 
    Gyergyószentmiklósra.

Részvételi feltételek: középfokú villamossági végzettség; B kategóriás 
hajtási jogosítvány; kedvező pszichológiai bizonyítvány. 

Előny: Tapasztalat közép- és kisfeszültségű villamos berendezések 
üzemeltetésében; alapfokú számítógép-kezelői ismeretek (EXCEL).

 Pszichológiai vizsga: 2011. augusztus 30-án  9 órakor a csíkszeredai 
székhelyen.

A versenyvizsga (írásbeli vizsga és szóbeli meghallgatás): 2011. 
szeptember 1-jén 9 órakor a  gyergyószentmiklósi kirendeltségen.

Jelentkezni lehet a cég székhelyen: Csíkszereda, Kossuth L. u. 1. szám, a 
személyzeti osztályon 13 és 15 óra között 2011. augusztus 29-ig, telefon: 
0266–205710.

Szükséges iratok: szándéknyilatkozat, önéletrajz, végzettségi okirat-
ok, munkakönyv, személyi igazolvány, hajtási jogosítvány másolata, 
családorvosi bizonyítvány.

Csíkszentmihályon rengeteg kárt 
okoztak a másfél héttel ezelőtti 
nagy esőzések. A javítások meg
kezdődtek, a rákos-patak medré
nek szabályozása pedig a további 
pénzösszegek érkezésétől függ.

Kovács Tímea

Kétszázötven házat és gazda-
sági épületet öntött el az ár, 
21 hektáron teljesen tönk-

retette a termést, 70 hektár víz alatt 
áll, 105 híd és áteresz tönkrement 
vagy megrongálódott, a Rákos-pa-
tak árvízvédelmi gátja 20 kilométer 
hosszan megrongálódott, 180 kútba 
és 240 pincébe hatolt be a víz – de-

rül ki a csíkszentmihályi községháza 
által készített, a készenléti felügyelő-
séghez eljuttatott jelentésből, amely 
a másfél héttel ezelőtti felhőszakadás 
okozta károkat tartalmazza. 

„A javításokat már megkezdtük, 
viszont hatásosabb lenne, ha telepü-
lésenként lehetne helyrehozni a káro-
kat. A veszélyesebb pontokat igyekez-
zük először rendbe tenni, valamint a 
Rákos-patak medrének szélesítését is 
megkezdtük, azonban pénz hiányá-
ban szünetelünk a munkálatokkal. 
Két napja az esőzések miatt az egyéb 
károk helyrehozásával sem tudtunk 
haladni”– mondta el lapunknak a 
község polgármestere, Kósa Péter. 

Tíz Hargita megyei és tíz magyar
országi nevelőszülői gondozásban 
lévő gyerek táborozik a szovátai 
Teleki kertben. A tábort a szoci
ális és Gyermekvédelmi igazgató
ság, valamint a csíkszeredai Csi
bész Alapítvány szervezte. 

hN-információ

AJátsszunk kreatívan! című tá-
bor fő célja a nevelőszülőknél 
elhelyezett fiatalok  kreati-

vitásának fejlesztése, érdeklődésének, 
kíváncsiságának felkeltése és együtt-
működési készségének fejlesztése. 
Augusztus 8–15. között a készségfej-
lesztő és csapatépítő tréningek mel-
lett meghívott előadók irányításával 
képzőművészeti, népzenei és irodalmi 
foglalkozásokon is részt vesz az a húsz 
– tíz Hargita megyei és tíz magyaror-
szági nevelőszülői gondozásban lévő 
– gyerek, aki a Medve-tó közelében 
táborozik. 

kilencedik alkalommal szervezi 
meg a Csíkmadarasi ifitábort a 
Csíkmadarasért, a Hámor, vala
mint a Hajcsatok Egyesület. A 
ma kezdődő háromnapos rendez
vényen gazdag programkínálattal 
várják az érdeklődőket a legfiata
labbaktól az idősebb korosztályig.

 
Kovács Tímea

„Atábor célja, hogy a részt-
vevők tartalmasan tölt-
senek el egy hétvégét az 

erdőben” – mondta el Miklós Cson-
gor, a tábor PR-felelőse.

Idén is bekapcsolódhatnak az ér-
deklődők a hagyományos programok-
ba, lesz  focibajnokság, enduro-cross 
motorverseny, kézműves-foglalkozá-
sok, de ezek mellett idén is lehet majd 
nevezni a Nyerj és merj! vetélkedőre. 
„Ezt a versenyt én inkább 18-as kari-
kával látnám el, de ez maradjon megle-
petés” – tette hozzá Miklós Csongor. 
Állítása szerint az ez évi tábor a legna-
gyobb szabású, mivel nagyobb hang-
súlyt fektettek a kultúrára, így számos 
helyi szervezet készült saját program-
mal, amelyek párhuzamosan zajlanak 
majd különböző sátrakban.

– Sztárvendéget is hívtunk 
Stohl András személyében, őt a 
drogprevenciós sátrunkba invitáltuk, 
azonban a legutolsó pillanatban az 
ügyvédje visszamondta az utat, sze-
mélyes és halaszthatatlan problémák-
ra hivatkozva. Viszont ígérik, hogy 
szeptemberben mindenképp idelá-
togatnak egy előadással – mondta a 
szervező. 

A helyszínre péntek reggel tíz 
órától indulnak ingyenes járatok 
a ma darasi polgármesteri hivatal elől, 
a tábort ugyanis a falutól körülbelül 5 
km-re rendezték be.

Víz alatt Csíkszentmihály. A károk helyreállításán dolgoznak fotó: hompoth loránd/archív


