
Rossz volt az oRoszhegyi 
szilvateRmés

Szilvanapok 
kölcsönszilvából

az idei fagyok miatt oroszhe-
gyen igencsak visszaesett a 
szil vakínálat, ami nagy gondot 
akasztott a szilvanapok szerve-
zőinek nyakába. Ígéretük szerint 
a mától vasárnapig tartó, ötödik 
alkalommal megrendezésre ke-
rülő szilvanapokon a szomszé-
dos falvakból pótolják a kiesett 
szilvatermést.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro„Bár az idei szilvatermés 

jóval gyengébb volt az 
előző évinél, és a minő-

ség sem olyan lett, amilyen kellene, 
igyekszünk pótolni a hiányt” – 
mondta lapunknak Bálint Elemér. 
Oroszhegy község polgármestere 
kifejtette, a szomszédos Szentki-
rályról kérnek kölcsön szilvát a hét-
végére, hogy a szilvanapokra hallga-
tó rendezvényen elég hargasmagú 
legyen. Egyelőre azonban úgy tű-
nik, a kölcsönszilva sem oldja meg 
a problémát: tegnap még kérdéses 
volt, honnan tudják pótolni a hi-
ányzó mennyiséget. „Az ifjúsági 
egyesület tagjai éppen azon dolgoz-
nak, hogy megoldjuk ezt a kérdést. 
A gyengébb minőségű, megmaradt 
oroszhegyi szilvából palacsintát 
süttetünk a helyi sütödében. Kí-
nálgatásra jó lesz...” – tette hozzá 
Bálint.

Az V. Oroszhegyi Szilvana-
pokat ma 19 órakor nyitják meg 
ünnepélyesen a helyi sportcsar-
nokban, az oroszhegyi fotótábor 
anyagának kiállításával. A hétvégi 
ünnep során felavatják a helyi is-
kola új sportbázisát és a közbirto-
kosság új székházát is. „A szilva-
napok nemcsak eszem-iszom-féle 
fesztivál lesz, hanem több kultu-
rális rendezvény is színesíti majd a 
programot” – hangsúlyozta a pol-
gármester. 

Ezt támasztják alá a szomba-
ton és vasárnap fellépő székely-
udvarhelyi, csíkmadarasi és csík-
szeredai néptánccsoportok fellé-
pései, valamint a vasárnap meg-
rendezésre kerülő népi mestersé-
gek bemutatója és a népművészeti 
kiállítások is. A rendezvény vasár-
nap este 19 órakor, a Desperado 
koncertjével zárul.
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> Folytatódik a 131-es megyei út fel-
újítása. Keddtől folytatódnak a 131-es 
megyei út Felsőboldogfalva–Kénos-tető–
Városfalva szakaszának felújítási munká-
latai. Hargita Megye Tanácsa kielemezte 
a közbeszerzési eljárást megnyerő Stravia 
Group kivitelező céggel kötött szerző-
dést, miután a kivitelező újrakezdte az 
aszfaltozási munkálatokat. Az ütemterv 
szerint az alapréteg lefektetésével ma, míg 
a koptatóréteg leterítésével várhatóan ok-

tóberben végeznek. A 131-es megyei út 
Felsőboldogfalva–Kénos-tető–Városfalva 
szakaszán az elmúlt húsz évben lényegében 
csak tűzoltás történt. A talaj instabilitá-
sa miatt az úttest folyamatosan és nagyon 
gyorsan romlott, olyannyira, hogy a kiúju-
ló gödrök rengeteg pénzt felemésztettek, 
ennek ellenére a térség lakói sosem lehettek 
elégedettek.

> Lovas parádé a salakpályán. A sport-
ág népszerűsítése a cél a szombaton megren-
dezésre kerülő I. Székelyudvarhely Kupa fo-

gathajtó versenynek. A rendezvényen, mely 
holnap délután kettőkor kezdődik a strand 
melletti salakpályán, neves fogathajtókat 
láthatunk, szünetekben díjugratók szóra-
koztatják a nagyérdeműt. A fogathajtó ver-
senyen Rákóczi Gergő, díjugratásban pedig 
Porsche Eszter képviseli Székelyudvarhelyt. 
A belépés díjtalan.

> Varázsképek Oroszhegyen. Hargita 
Megye Tanácsa és a Hargita Megyei Kultu-
rális Központ közvetítésével Oroszhegyen, az 
V. Szilvanapok rendezvény keretében állítják 

ki a Varázsképek, Székelyföld elnevezésű fotó-
kiállítást. A sepsiszentgyörgyi Camera Club 
Siculorum által szervezett vándorkiállítás 42 
székelyföldi fotóművész 74 alkotását mutatja 
be. A program egyedisége, hogy első alka-
lommal nyújt lehetőséget arra, hogy a térség 
fotóművészei alkotásaikkal megmutassák, 
milyennek is látják ők a Székelyföldet. Az 
oroszhegyi kiállításmegnyitót ma 19 órától 
az iskolai sportközpontban tartják. Megnyi-
tóbeszédet mond Bálint Elemér polgármester 
és Ádám Gyula fotográfus, a Hargita Megyei 
Kulturális Központ munkatársa. 

ÖsztÖndÍjosztás a dr. Verestóy attila alapÍtVánynál

Itthonmaradásra biztatott fiatalok

Mézért indult a bundás

Medvegázolás a Cekenden
ismét medve került az érdeklő-
dés középpontjába egy baleset 
kapcsán. ezúttal azonban az állat 
volt az áldozat.

B. Zs.

Tegnap reggel hat óra táj ban 
M. L. gyimesközéploki 
lakos Máréfalva irányá-

ba haladt Citroënjével, amikor 
a Cekenden halálra gázolt egy 
úttestre szaladó fiatal medvét. 
„Az autós nem tudta elkerülni az 
ütközést, telibe találta a medvét, 
halálra gázolva az állatot” – adta 
tudtunkra Ioja Viorel, az udvar-
helyi közlekedésrendészet veze-
tője.

A sofőrre nagyon rájár a rúd: 
előző este javíttatta meg autóját, 
ami annyira összetörött, hogy el 
kellett vontatni. A medve való-
színűleg a közeli méhészetben 
szeretett volna szétnézni, emiatt 
merészkedett az úttestre, amikor 
a Csíkszereda irányából közlekedő 
autós elütötte. Az állat az ütkö-

zés során súlyos belső sérüléseket 
szenvedett, aminek következté-
ben elpusztult – tudtuk meg a he-
lyi vadásztársaságtól. Három éve 
szintén ugyanitt gázoltak el egy 
anyamedvét, akkor a vadászok ke-
gyelemlövést adtak az állatnak. A 
Cekend-tetői utat több vadcsapás 
is keresztezi.

személyesen adta át az első ösz-
töndíjakat dr. Verestóy attila a ne-
vével fémjelzett alapítvány tegnapi 
eredményhirdetésén. a jövő ma-
gad vagy! elnevezésű pályázat 24 
középiskolás, 11 egyetemista és 3 
kutatói helyére a megye 72 telepü-
léséről 177 diák jelentkezett.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Negyedik alkalommal hir-
detett eredményt a Dr. 
Verestóy Attila Alapítvány. 

A jövő magad vagy! elnevezésű pá-
lyázat révén összesen 35 diák részesül 
ösztöndíjban. Az előző évekhez ha-
sonlóan, idén sem volt könnyű hely-
zetben az alapítvány kuratóriuma, a 
megye 72 településének 24 középis-
kolájából, az ország 15 egyeteméről 
érkeztek pályázatok: 83 középiskolás, 
87 egyetemista és 7 kutatói.

Egy nyugdíjas székelyudvarhelyi 
házaspár felajánlásának köszönhe-
tően idén 24 középiskolás részesül 
tíz hónapon keresztül havi 250 lejes 
ösztöndíjban, valamint 11 nappali 
tagozatos egyetemista kap havi 400 
lej értékű támogatást. Idéntől nem 
egy, hanem három kutatói ösztön-
díjra lehetett pályázni. Az alapít-
vány szokásához híven idén sem 
feledkezett meg az iskolakezdési 
csomagokról: több mint 60 diák 
kap 300 lejes támogatást, ennek 
összértéke húszezer lej.

„Tegyük értékesebbé környeze-
tünket! Együtt, itt, ezen a szép földön, 
ahol nagyapáink nagyapái is szület-
tek. Fontos, hogy művelt fők népesít-
sék be a Székelyföldet. Teremtsünk, 

hagyjunk magunk mögött valamit!” 
– szólította fel a jelen lévő pályázókat 
Verestóy Attila. Az alapító „természe-
tes dolognak” tartotta, hogy „a tehe-
tősek segítsék az elesetteket”: mint 
mondta, jómaga is rengeteg közösségi 
célt szolgál. Verestóy azt kérte „a jövő 
igazi munkásaitól”, hogy ha tehetik, 
ők is segítsenek majd másokon. „Le-
gyen ez a viszonzása alapítványunk 
segítségének!” – mondta, majd re-
ményét fejezte ki, hogy a nebulók jól 
gazdálkodnak az ösztöndíjjal.

„A beérkezett pályázatok azt bi-
zonyítják, nagyon sok a jó képességű, 

tehetséges gyerek, továbbtanulásuk-
hoz viszont sajnos nincs biztosítva az 
anyagi háttér – a Dr. Verestóy Attila 
Alapítvány rajtuk szeretne segíteni, 
hogy csak a tanulásra összpontosít-
hassanak” – mondta üdvözlőbeszédé-
ben Nemes Melinda. Az alapítvány 
ügyvezető igazgatója hangsúlyozta: 
a szerződésben rögzítetteken kívül 
cserébe azt kérik az ösztöndíjasoktól, 
itthon, szülőföldjükön próbáljanak 
meg boldogulni, tudásukat állítsák 
közösségünk szolgálatába, illetve te-
gyenek minél többet azokért, akik 
rászorulnak: tanulmányaik mellett 

szakítsanak időt, kóstoljanak bele az 
önkéntességbe, hiszen minden terü-
leten elkel egy segítő kéz.

A túljelentkezés miatt nagyon 
nehéz dolga volt idén is az alapít-
vány kuratóriumának – tudtuk meg 
dr. Hermann Gusztáv Mihálytól. A 
kurátor elmondta, tárgyilagosan, be-
csületesen döntöttek, majd arra szó-
lította fel az ösztöndíjasokat, hogy él-
jenek a lehetőséggel, lépjenek előbbre 
a támogatás által.

Az esemény a szerződések aláírá-
sával és a szeptemberi, első havi ösz-
töndíjak átadásával zárult.

Ösztöndíjat átvevő lánynak gratulál Verestóy Attila. A segítség a tanulásra való összpontosítást célozza  fotó: jakab árpád


