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A KRIGEL SPORT KLUB 

szeretettel meghívja Önt és fajtiszta kedvencét a IV. Gyergyói Lovas 
Napok alkalmával tartandó Kutyakiállításra, 2011. szeptember 17-én, 
szombaton, reggel 8 órától, a gyergyószentmiklósi lovaspályára, a Tűz-
oltók utca végén.

A bejelentkezés érdekében kérjük felhívni az alábbi telefonszámot: 
0744–645049, naponta 9 és 16 óra között.

A bejelentkezési lapok kitölthetők elektronikus formában is a www.
fogathajtas.ro honlapon.

Figyelem: a versenyen részt vevők listája szeptember 12-én lezárul!
A részvétel ingyenes!

*Megjegyzés:
 A fajtisztaság törzskönyv általi igazolása nem kötelező, viszont a 

fajtisztaság feltétel a kiállításon való részvételhez.
 A kiállítás kimenetelét állatorvos felügyeli, és minden állat számára 

szükséges az oltáskönyv bemutatása (érvényes veszettség elleni oltás).

Az Országos Réz, Arany és Vas, 
Minvest Rt. Balánbányai Fiókja

Balábánya, Bánya utca 1. szám, 
bejegyezve a Kereskedelmi Törzskönyvbe J19/31/1990-es szám alatt 
(CUI RO11418778), a Management Reorganizare Lichidare Iaşi 
S.P.R.L. (Iaşi, Nicolina sétány 82. szám) jogi felszámoló révén – kép-
viselve a Hargita Megyei Törvényszéknél lévő 2139/96/2007-es ügy-
csomóban, 2009. február 16-án meghozott 272-es határozat alapján 
kinevezett Mititelu Corneliu által – nyílt árverésen eladja az adós cég 
aktíváit. Erre az árverésre a 2006/85-ös törvény előírásai, valamint a 
hitelezők 2011. április 4-i ülésének határozata alapján kerül sor.

Az eladásra kerülő ingó és ingatlan javak névjegyzékét kifüggesztették a 
Minvest Rt. Balánbányai Fiókjának székhelyén, valamint megtekinthe-
tő a jogi felszámoló honlapján (www.insolventa.ro).

Az árverésre a Minvest Rt. Balánbányai Fiókjának székhelyén (Bá-
nya utca 1. szám) kerül sor 2011. október 10-én 11 órakor, összhangban 
a 2006/85-ös törvény előírásaival, valamint a hitelezők 2011. április 4-i 
közgyűlésén jóváhagyott eladási szabályzattal. 

Az eladásra kerülő javak megtekinthetők programálás és egy megláto-
gatási protokollum aláírása alapján, amelyben szerepel a bizalmassági kikö-
tés is. A programálás céljából az ajánlattevőknek a 0232–212231-es faxszá-
mon kell bejelentkezniük vagy e-mailen a iasi@insolventa.ro címen.

Bővebb felvilágosítás a Minvest Rt. Balánbányai Fiókjánál, 
a 0744–610058-as telefonszámon (Szász László igazgató) 

vagy a Management Reorganizare Lichidare Iaşi SPRL-nél 
a 0232–212231-es, 0232–243864-es és a 0755–132470-es 

telefonszámokon. 

Hatállomásos, tematikus turis-
taösvényt és a Szent Anna-für-
dőhöz tartozó épületeket adták 
át tegnap Csíkszenttamáson. Az 
avatáson Tamás Márton plébá-
nos mondott áldást.

darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Hat helyszínt – a polgár-
mesteri hivatal, a Sándor-
kúria, a Csonkatorony és 

környéke, a templom, a Szent Anna-
kápolna, a Feneketlen-tó – érint az a 
tematikus turistaútvonal, amelyet 
a Csík szenttamásért Egyesület kez-
deményezésére és Csíkszenttamás 
község önkormányzatának, illetve 
Hargita Megye Tanácsának támo-

gatásával készítettek el és adtak át 
tegnap. Célja a település és környé-
kének bemutatása, a természetvé-
delemre való nevelés, az iskolai tan-
anyag kiegészítése, a természetjárás 
népszerűsítése és a turistaforgalom 
fellendítése. Ezzel párhuzamosan 
sor került a Szent Anna-fürdő fel-
újítási munkálatainak átadására is, 
amely projekt Hargita Megye Ta-
nácsa hagyományos fürdők felújí-
tását célzó programjának részeként 
valósult meg.

Márk Tibor polgármester be-
mutatta a turistaösvényt, annak ál-
lomásait, és köszönetét fejezte ki a 
megyei tanácsnak mind a turistaös-
vény kialakításához, mind a fürdő 
felújításához nyújtott támogatásá-

ért, amelyek nagy lépést jelentenek 
a település turisztikai életében.

Borboly Csaba tanácselnök ki-
emelte a turisták számára tartalmas 
programok kínálásának fontossá-
gát. „Csak úgy tudunk gazdasági 
előnyt, munkahelyeket kovácsolni 
messze földön híres látványossága-
inkból, ha képesek vagyunk több 
időre itt tartani látogatóinkat, va-
lamint a helyi termékeket, a helyi 
vendéglátást népszerűsíteni. Kiváló 
példa erre a tematikus turistaösvény 
kialakítása és a Szent Anna-für-
dő felújítása is, hiszen együttesen 
olyan vonzerővel bírhatnak, ame-
lyek a községbe csalogatják, és több 
időre le is kötik az idelátogatókat” 
– fogalmazott a tanácselnök.

TurisTAösvény és A felújíToTT szenT AnnA-fürdő CsíkszenTTAMáson 

Újabb célállomással bővül
az erdélyi turizmus

A felújított Szent Anna-fürdő. Cél minél több ideig itt tartani a látogatókat fotó: darvas beáta

Útmunkások Csíksomlyón. Elsimítják a régi problémát fotó: mihály lászló

Aszfaltozás folyik a csíksomlyói 
Széked utcában, emellett a város 
néhány pontján már elkezdett vagy 
hátramaradt munkálatokat folytat-
nak a kivitelezők. ezek várhatóan 
a hónap végére fejeződnek be.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Tovább folytatódnak Csík-
szeredában az útfelújítási 
munkálatok – tudtuk meg 

Szőke Domokos alpolgármestertől. 

Tegnap a Somlyó utcával szembeni 
Széked utcában aszfaltoztak, emellett 
hátramaradt munkálatok zajlanak a 
Barátság, Köves, illetve a Jegenyék és 
a Fürdő utcákban. „Itt aszfaltozás fo-
lyik vagy van még hátra, amit remél-
hetőleg a hónap végéig befejezünk” 
– számolt be az alpolgármester, hoz-
zátéve, a Piac és a Bălcescu utcákban 
járdafelújításra kerül sor. Egy másik 
hasonló jellegű beruházás a Nagyrét 
utcai Merkúr áruházzal szembeni la-
kónegyed parkolójának felújítása. 

Ezeket az aszfaltozási és javítá-
si munkálatokat a még az év elején 
megszavazott útfelújítási alapból 
finanszírozza a város, értéke több 
mint 3,5 millió lej. Ez magában fog-
lalja az utakon és járdákon történő 
aszfaltozásokat, valamint néhány 
parkoló felújítását. „Ezt a pénzössze-
get a hónap végéig szeretnénk végér-
vényesen elkölteni – hangsúlyozta 
az alpolgármester –, és minél több 
beruházásnak a végére járni.”

TovábbrA is zAjlik Az úTfelújíTás CsíkszeredábAn

A Széked utcában aszfaltoznak


