
2011. augusztus 19., Péntek | 11. oldal hargitanépeKörkép

hirdetések

Az ország számos részéről érkez-
tek mászók és „kötéltáncosok” 
az augusztus 12–15. között az 
Egyeskőn első alkalommal meg-
szervezett sziklamászó- és highline-
megmérettetésre. A rendezvényt a 
Serv-Mont-Har és Hargita Megye 
Tanácsának Hegyimentő Közszol-
gálata szervezte.

HN-információ

Huszonöt sportmászó út volt 
előkészítve a nagyjából 
ötven személyes mezőny 

részére, hat méterestől ötven méte-
resig különböző nehézségi fokokkal, 

valamint egy hatvan méter magasban 
kifeszített tizenhárom méter hosszú 
highline (kötélpálya), amely igazi ér-
dekességnek számított az Egyeskőn.

A megmérettetés nem hivatalos 
verseny volt, ennek ellenére viszont 
a szervezők díjazták a legjobb női 
és férfi mászót, valamint a kötél-
pályán legsikeresebben teljesítőt. 
A férfiaknál a brassói Bogdan Rus 
diadalmaskodott egy 9+/10- ne-
hézségű úttal. A lányoknál a sep-
siszentgyörgyi Nagy Hanna bizo-
nyult a legjobbnak, neki ugyanis 
sikerült megmásznia egy 8+/9-es 
nehézségű utat.

CSAládi TriATloN HArgiTAfürdőN

Balu Family Triatlon
A TörvéNyEKNEK MEgfElElő EljáráST Kér A MEgyEi TANáCS

Büntetés járhat a keresztért

Mászás, kerekezés, futás cím-
szavak alatt rendezik meg Har-
gitafürdőn a Balu family Triatlont 
holnap, melyen vállalkozó szelle-
mű családok mérhetik össze erőn-
létüket. A triatlon merész csapat-
játékosoknak szól.

tamás Attila

Első alkalommal szervezik meg 
a Borvíz Napok keretén be-
lül a Balu Family Triatlonnak 

keresztelt amatőr mountain bike 
versenyt családok és különböző cé-
gek számára Hargitafürdőn holnap. 
A szervezők célja a verseny keretén 
belül sportkedvelő és kikapcsolódás-
ra vágyó emberek körében a spor-
tolás, és ezen belül a kerékpározás 
népszerűsítése, valamint a térség 
megismertetése és kedveltté tétele az 
ide látogató vendégek körében. 

A rendezvény mottója: Amatőr 
mountain bike verseny az egész csa-
ládnak. A szervezők olyan csapat-
versenyként hirdették meg a rendez-
vényt, melyben az egész család részt 
vehet, emellett azonban cégek, bará-
ti társaságok jelentkezését is várják 
azzal a kikötéssel, hogy négytagú le-

gyen a csapat, és mindkét nem kép-
viselve legyen benne. Családoknál 
minimum három családtag részvéte-
le szükséges, közülük pedig legalább 
egyikük gyerek kell legyen. 

A vállalkozó szelleműek több 
ügyességi versenyen is próbára te-
hetik tudásukat és fizikai állóképes-
ségüket: a Balu Parkban található 
akadálypályán való mászással, va-
lamint kerékpározással az új har gi-
tafürdői kerékpárúton, ezek mel-
lett pedig 1 kilométeres hosszútáv-
futásban. A verseny kötött és előre 
leszögezett szabályok szerint zaj-
lik, mászás előtt például egy rövid 
gyorstalpalón is részt kell venniük 
a benevezőknek. A megmérettetés 
eredménye az idők összesítésével 
dől el, vagyis az a csapat nyer, ame-
lyik a legrövidebb idő alatt teljesíti 
mindhárom próbát. 

A szervezők szeretnék, ha az első 
ízben megrendezett családi jellegű 
triatlon nemcsak a versenyszellem-
ről szólna, hanem igazi családi ese-
ményt jelentene a résztvevőknek, és 
a kerékpározás, a szabadtéri mozgás 
igazi kikapcsolódást nyújtana a ver-
senyzők számára. 

Sziklamászó- és highline-
fesztivál Nagyhagymáson 

A Marosfő gyergyószentmiklós 
felőli bejáratánál, az országút 
mellett engedélyek nélkül felál-
lított négyméteres kereszt au-
gusztus 17-i helyszíni szemléjé-
nek jegyzőkönyvében szólította 
fel fülöp otília, Hargita Megye 
Tanácsának főépítésze vasláb 
Polgármesteri Hivatalát, hogy 
az vizsgálja ki a kereszt felállí-
tásának ügyét, szólítsa fel a te-
rület tulajdonosát a törvények 
betartására, és amennyiben szük-
séges, rója ki a büntetést.

hN-információ

A Nagyboldogasszony napján 
felszentelt feszület az orto-
dox egyház tulajdonát képe-

ző területen található, állítói magu-
kat az Úr Serege vallási csoportosulás 
tagjaiként nevezték meg. Erre a hely-
színre azután állították a keresztet, 
hogy Hargita Megye Tanácsa a te-
kerőpataki közbirtokosság közremű-
ködésével sikeresen megakadályozta, 
hogy a Maros forrásánál állítsák azt 
fel, ugyanis nem rendelkeztek a mun-
kálatokhoz szükséges engedélyekkel.

Hargita Megye Tanácsának fő-
építészi hivatala bár megállapította, 
hogy törvénytelen az építkezés, nem 

rendelkezik büntetési joggal. Ezt, a 
törvények értelmében, a polgármes-
teri hivatal kellene kirója. Erre a hely-
színi szemlén írt jegyzőkönyvben fel 
is szólította Fülöp Otília főépítész a 
helyi önkormányzatot, amely részé-
ről a polgármester távolléte miatt 
Fórika István alpolgármester volt 
jelen a helyszíni szemlén. A kereszt 
felállításához a terület tulajdono-
sának szüksége lett volna egyrészt 
építkezési engedélyre, ráadásul ami-
att, hogy az illető terület az országút 
és egyben európai út 26 méteres vé-
delmi övezetében található, útügyi 
engedélyre is. 


