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Á tfogó, minél több érintetthez 
elérő tájékoztató kampány 
keretében próbálja a helyi 

állattartó gazdák és vállalkozók figyel-
mét felhívni a nemrég életbe lépett új, 
kisvágóhidak nyitását könnyítő jog-
szabályra a megyei önkormányzat. En-
nek keretében tegnap Csíkszeredában, 
a megyeházára összehívott találkozón 
több mint harminc, húsfeldolgozás-
ban érdekelt cégvezető és nagyállattar-
tó gazda jelenlétében a megyei tanács 
szakemberei mellett a Hargita Megyei 
Állategészségügyi és Élelmiszerbiz-
tonsági Hatóság, illetve a megyei kör-
nyezetvédelmi ügynökség képviselői 

is elmondták az engedélyeztetéssel 
kapcsolatos tudnivalókat, szakható-
sági elvárásokat. Mint a találkozón 
kiderült, a megyei önkormányzat a 
székelyudvarhelyi Tehnoutilaj céggel 
felvéve a kapcsolatot, többkapacitású 
gépsorra is árajánlatot kért. Ebből az 
egyik – naponta öt sertés vagy pedig 
két szarvasmarha levágására alkalmas 
gépsor 30 500 euróba, míg a feldol-
gozást segítő célszerszámok további 
43 ezer euróba kerülnének. Mint a 
találkozón kiderül, a vágóhíd-nyitási 
lehetőség iránt a megyékből több te-
lepülés és közbirtokosság is komolyan 
érdeklődik: a csíkjenőfalvi közbirto-
kosság által megrendelt létesítmény 
tervrajzát így az érdeklődőknek már 
tegnap bemutatták.

Huszonnégy résztvevővel zajlott 
a Tervezett Szenzomotoros Terá-
pia (TSMT) képzésének második 
szakasza az elmúlt napokban 
Csík szentmártonban, a korai fej-
lesztő központban.  

Darvas Beáta
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„A képzés első szakaszában,  
negyven órában a vizs-
gálatot tanultuk meg, a 

tüneteket és azok felismerését. A hall-
gatók elsajátították, hogy milyen gye-
rekeket érdemes az organikus éretlen-
ség vizsgálatával felmérni” – vezette fel 
a ma, vizsgával záruló képzés előzmé-
nyeit a módszer kidolgozója és egye-
düli kiképzője, dr. Lakatos Katalin.

Tegnap ottjártunkkor az utolsó 
előadást hallgatta a 24 résztvevő, akik 
öt magyarországi, illetve tíz erdélyi 
településről érkeztek. A jelentkezők 
számának nagysága is jelzi, hogy a 
Csíkszentmártoni Korai Fejlesztő 
Központ jó úton halad azon céljának 
elérésében, miszerint a térség segítő 
szakembereit szeretné felzárkóztatni 
az országban javarészt hiányzó mód-
szerek behozatala és elsajátítása révén,  
és ezáltal segíteni a rászoruló családo-

kat a színvonalas, hatékony szolgálta-
tások anyagi és fizikai elérhetőségének 
növelésével. 

Ahhoz, hogy a képzéshez annak 
intenzív és költséges volta ellenére is 
hozzáférjenek az itthoni szakemberek, 
a Korai Fejlesztő Központ a Bethlen 
Gábor Alaphoz is nyújtott be pályá-
zatot. A sikeres pályázat egymillió 
forintot „hozott a konyhára”, aminek 
segítségével az erdélyi résztvevők rész-
vételi díjának egyharmadát állta az in-
tézmény.    

A csíkszentmártoni központnak 
nem titkolt szándéka a Tervezett 
Szenzomotoros Terápia Erdélyben 
való meghonosítása. Elsősorban 
azért, mert ez a módszer egyre na-
gyobb teret hódít Magyarországon 
a korai fejlesztésben alkalmazott te-
rápiák között, de nagyon hatékony 
tanulási zavarok megelőzésében, az 
agysérüléses betegek rehabilitáció-
jában, de az autizmus korai felisme-
résében és kezelésében is sikeresnek 
bizonyult.  
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> Lemondott Eckstein-Kovács Péter. A 
verespataki aranybánya-beruházás miatt lemon-
dott posztjáról Eckstein-Kovács Péter, Traian 
Băsescu államfő kisebbségi tanácsadója. A poli-
tikus elmondta: lépésének oka, hogy az államfő 
támogatja a bányaberuházást, ő maga viszont 
ellenzi, egy tanácsadónak pedig támogatni kell 
az államfő kezdeményezéseit. Eckstein-Kovács 
elmondta: Băsescu elfogadta egyelőre szóban 
közölt lemondását, amit hétfőn írásban is be-
nyújt. Eckstein-Kovács Péter 2009-től töltötte 

be a tanácsadói tisztséget, amelyet Băsescu azt 
követően ajánlott fel neki, hogy az RMDSZ-es 
politikus 2008-ban nem jutott be szenátorként 
a román parlamentbe. Eckstein évek óta küzd 
a bányászati ciántechnológiák betiltásáért, ko-
rábban társkezdeményezője volt egy olyan tör-
vénytervezetnek, amely a betiltást írta elő, de 
nem sikerült elfogadtatni a parlamentben ezt a 
jogszabálytervezetet.

> Lelkészcsaládok találkozója. Unitárius 
lelkészcsaládok találkozóját tartják ma és hol-
nap Székelykeresztúron. Az Unitárius Lelkészek 

Országos Szövetsége (ULOSZ) által évenként 
megszervezett rendezvény programjában csa-
ládbarát programok szerepelnek, melyek célja 
az élményszerű találkozás, egymás általi erősö-
dés, valamint a gyermekek, házastársak további 
ismerkedése.

>  Felvétel a Ferences Egyetemi Kollégi-
umba. A brassói Ferences Egyetemi Kollégi-
um felvételt hirdet a 2011–2012-es tanévre. A 
ferencesek olyan katolikus egyetemista fiúk je-
lentkezését várják, akik tanulmányaik mellett 
örömmel vállalják keresztény hitüket, és ehhez 

közösséget keresnek, nem csupán lakhelyet. A 
felvételi egy személyes beszélgetés lesz, amelyre 
szeptember 6-án, kedden 11 órakor kerül sor a 
brassói ferences rendházban. Jelentkezni 2011. 
szeptember 5-ig lehet az alábbi címre: Szent Já-
nos templom, str. Sf. Ioan nr. 7., 500030 Bras-
só. A jelentkezőknek az alábbi iratokat kell 
mellékelniük: kézzel írt önéletrajz (maximum 
egy oldal) és plébánosi ajánlás. Részletekről 
érdeklődni fr. Benkő Ferenc OFM brassói fe-
rences házfőnöktől lehet a benkoferi@yahoo.
com e-mail címen. (Borsodi L. László feren-
ces sajtóreferens)
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Újraélesztenék 
a kisvágóhidakat

SzéleSíTi TevékenySégi SkálájáT a korai fejleSzTő közponT

Távlatokat nyitó képzés

Dr. Lakatos Katalin a módszer kidolgozója fotó: darvas beáta

kilövéSi HajTóvadáSzaT dánfalván

Ismét emberre támadt
a medve

hN-információ

Kiéleződött Dánfalván a 
med ve-ember párharc. A fa-
lu határában garázdálkodó 

medve egy személyt már kórházba 
juttatott a hét elején, tegnap pedig 
újabb személyre támadt, feltehető-
en ugyanaz az egyed. A helyi vadász-
társulat tagjai sem tétlenkednek, 
megérkezett a kilövési engedély, így 
az első, szerdai eredménytelen lest 
követően megpróbálták fegyvercső 
elé terelni a vadállatot.

A helyi Nimród vadásztársulat 
illetékeseitől megtudtuk, az ag-
resszív mackó napjai meg vannak 
számlálva, megérkezett a kilövési 
engedély. Mint ismeretes, a jelen-

legi jogi háttér alapján a medve 
elejtése csak különleges engedély 
alapján történhet, amelyet az illeté-
kes hatóságok csak indokolt esetben 
bocsátanak ki. A dánfalvi mackó 
esetében ez megtörtént, a vadászok 
már tegnapelőtt is megpróbálták 
fegyvercső elé keríteni, ám nem si-
került felhajtani a vadállatot. Lap-
zárta körül a szerkesztőségbe jutott 
információk szerint javában zajlott 
a hajtóvadászat. A szakemberek már 
régóta próbálnak riadóztatni, hogy 
medve-túlszaporulat mutatkozik. 
A gazdálkodók is egyre több med-
vekárt jelentenek, a mentősök pedig 
a medvetámadási statisztika megug-
rott mutatóiról számolnak be. 


