
Csíki hegymászók arattak sikert a Pamír exPedíCión

Székely zászló a Lenin-csúcson
Testben, lélekben épen, sikeresen, a cél elérésével tért haza a Csíkszéki Erdélyi Kárpát- 
Egyesület (EKE) két tagja a július 27. és augusztus 19. között zajló Pamír Expedícióról. 

A közép-ázsiai hegység Lenin-csúcsát meghódító hegymászók, 
Fénya József és Tőke Dénes két éve készültek az expedícióra. > 3. oldal

A Lenin-csúcs meghódítói. Tőke Dénes (balról) és Fénya József (mellette) a Csík Területi EKE képviseletében 

Székely tejter-
mékekkel vennék 
be a magyar piacot
Napokon belül új branddel jelent-

kezve, az ovális pecsét birtokában 
a magyarországi piacot célozza meg a 
székelyszentléleki GordonProd tejfel-
dolgozó vállalat – árulta el lapunknak 
Ferenczy Ferenc, a cég minőségbiz-
tosítási osztályvezetője. A szakember 
nem rejtette véka alá, a tejfeldolgozó 
idén és jövőre közel 2 millió eurót szán 
beruházásaira: egy teljesen új termelő-
sor év végi üzembe helyezése mellett 
megújul a cég csomagolóanyag- és 
termékraktára is, 200 ezer eurós CSB-
rendszer ügyelné a tejfelvásárlás-
termelés-értékesítés minden lépését, 
de 250 ezer eurós pályázati forrásból 
újítanák fel a cég járműpark-
ját is. A beruházási tervekről 
a szakembertől a szombaton 
zárult nemzetközi tejélelmiszerlánc- 
kongresszuson érdeklődtünk.

VirágkarneVál több
százezer érdeklődővel

Közös 
virágkocsival
Debrecenben

Több millió szál virág, 13 vi rág-
kocsi, történelmi ihletettség, 

több százezer érdeklődő, magyaror-
szági és külföldi művészeti csoportok 
bemutatkozása – ezek jellemezték az 
idén Debrecen legnagyobb nyári kul-
turális fesztiválját, az augusztus 20-án 
42. alkalommal megrendezett 
virágkarnevált. Hargita, Haj-
dú-Bihar és Bihar megyét kö-
zös virágkocsi képviselte, ami végül a 
zsűri különdíját is megkapta.

Közönségsiker 
övezte

a Csaba királyfit
Közönségsikert aratott a G. Nagy 

István Ilián magyarországi költő 
és drámaíró megálmodta rockopera, 
a Csaba királyfi. A gyergyószárhegyi 
Lázár-kastélyban tartott ősbemuta-
tón több mint kétezren vettek 
részt. „Védd magyar nemzeted, 
mert ez a te küldetésed!” – 
csendült fel a darab záróénekének ref-
rénje, sűrítve a mű mondanivalóját.

Aki százezer gyereket 
gyógyított 542Indulhat a traktor- 
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Tejhatalmat kívánok
A jövő zenéje a tehénbőgés-

nek fog kedvezni, pontosabban a 
tejtermelésnek, és a tejre alapozó 
termékfeldolgozás legkülönfélébb 
válfajainak. Tejhatalom lehetünk, 
csak első körben hinni, az-
tán pedig évek során kitar-
tóan – a piaci folyamatok 
szigorú szem előtt tartásával – ta-
nulni és dolgozni kell érte.
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   Domján Levente

hatos lottó

ötös lottó

SzErEnCSESzám: 3773166
 fotó: jáNossy aLíz

valutaárfolyam
1 euró  EUr 4,2669ì
1 amerikai dollár USD 2,9796ì
100 magyar forint HUF 1,5624î


