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A negyedik alkalommal meg
szervezett Gyergyói Lovasnapok 
kétnapos rendezvény a Gyer
gyóimedence és Hargita me
gye legrangosabb lovas ren
dezvénye – szögezte le tegnapi 
közös sajtótájékoztatóján Bor
boly Csaba, Hargita Megye Ta
nácsának elnöke és Nagy Zol
tán, Gyergyószentmiklós alpol
gármestere. A Krigel Sportklub, 
valamint a megyei és helyi ön
kormányzat társszervezésében 
zajló rendezvény idén is vonzó 
programokkal várja az érdeklő
dőket a hét végén.

Jánossy Alíz
janossy.aliz@hargitanepe.ro

R eneszánszát éli a lovas-
sport, aminek nagy sze-
repe van abban, hogy 

a gyerekeinket rászoktassuk az 
állatok tiszteletére – mondta teg-
napi sajtótájékoztatóján Borboly 
Csaba, kifejtve, hogy a Gyergyói 
Lovasnapok Hargita megye leg-
rangosabb lovas rendezvénye. 

Hangsúlyozta, éppen ezért a 
megyei tanács kiemelten kezeli 
ezt a rendezvényt. Ugyanakkor el-
ismerte a főszervező Krigel Sport-
klub érdemeit a lovasrendezvény 

létrejöttében, és gratulált a Bajkó 
házaspárnak a franciaországi fo-
gathajtó bajnokságon válogatott 
kerettagként elért eredményéhez. 

Nagy Zoltán alpolgármester 
szerint a Gyergyói Lovasnapok 
rendezvény több érdeklődőt vonz, 
mint a városnapok. „Van gazdája 
és jó gazdája van ennek a rendez-
vénynek” – hangsúlyozta, kifejtve, 
hogy a helyi önkormányzat anya-
giakkal és munkával támogatja a 
rendezvényt.

– A jó Istentől várjuk most 
már a támogatást – jegyezte meg 
viccesen Bajkó Tibor, a Krigel 
Sportklub elnöke, a rendezvény 
főszervezője, arra apropózva, hogy 
most már csak jó időnek kell len-
nie a hét végén. Mint mondta, a 
két társszervező önkormányzat 
mellett, 140 vállalkozó támogat-
ja a rendezvényt, amelynek több 
mint negyven programpontja van. 
A már hagyományos fogathajtó 
versenyek, díjugratás, kutyakiál-
lítás, polgármesterek csatája, csi-
kósbemutató mellett újabb ese-
ményekre is számíthat a közönség, 
lesz ugyanis solymász-, székelyru-
ha- és militarybemutató vagy akár 
a királyi sportként is emlegetett 
négyesfogathajtás is. 
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Gyergyói Lovasnapok

Nem lesz leépítés, csak átcsoportosítás a vidéki reNdőrőrsökNél

Az átszervezés hasznáról

Népszerű lett a madéfalvi borvízfürdő 

Életre kelt gödör

CSÍKSZeredA MeGyei JOGÚ VárOS 
POLGárMeSTeri HiVATALA

– Vár tér 1. szám –
versenyvizsgát 

hirdet a következő közalkalmazotti állások betöltésére:
 1 tanácsadó (consilier), kezdő fokozat a Személyi nyilvántartó 
közszolgálati osztályra;
 3 előadó (referent) a Személyi nyilvántartó közszolgálati osztályra;
 1 jogtanácsos (consilier juridic), kezdő fokozat a Beruházási irodára.

Az iratcsomó letételének határideje: 2011. október 3., 12.00 óra
Az írásbeli versenyvizsga időpontja: 2011. október 10., 10.00 óra 
Az interjú időpontja: 2011. október 12.
A részvételi feltételek, valamint a beiratkozáshoz szükséges do-

kumentumok jegyzéke megtalálható a www.szereda.ro/Városházi 
hírek/Álláshirdetések menüpont alatt.

Bővebb felvilágosítás a polgármesteri hivatal humánerőforrás 
irodájában (137-es szoba) 

vagy a 0266–315120/114-es telefonszámon igényelhető. 

hirdetés

Birtokba vették a madéfalviak 
– főként a környékbeli gyere
kek – a nyáron elkészült népi 
fürdőt, a kialakított forrásból 
pedig egyre többen viszik a jó 
ízű ásványvizet. viszonylag ke
vés pénzből sikerült létrehozni 
olyasmit, aminek igazán örül
nek a helyiek – jegyezte meg 
Szentes Csaba polgármester.

hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

A madéfalvi főutcáról, noha 
belátni a rétre, alig látha-
tó a borvízforrás és a népi 

gyógyfürdő. A főúton felállított 
Borvízforrás feliratú tábla jelzi, 
hogy merre van a forrás, amely-
nek környékét a közelmúltban 
újította fel a helyi önkormányzat.

Már a tervek bemutatásánál 
közölte Maczalik Arnold építész, 
hogy tájba illőt szeretne alkotni, 
kifejezetten a környéken fellelhe-
tő építőanyagok felhasználásával. 

Odaérve hamar kiderül, miért 
nem láttuk a főútról: a fürdőt va-
lamivel a mező szintje alá mélyülő 
lapályra építették, az ízléses, ke-
rek idomok által dominált, fából 
ácsolt, lapos kőből rakott épüle-
tek hátoldalára földhányás került, 
ami mára már szépen begyepese-
dett. A terv sikerült, a létesítmény 
tökéletesen belesimul a tájba. A 
forrás és a fürdő környékén zajlik 
az élet, népes gyerekcsapat pan-
csol a medencében, egymás után 
ugrálnak a vízbe, jókedvű zsivajuk 
messzire hallatszik. Autók, szeke-
rek érkeznek egymás után, pille-
palackok tucatjait töltik az embe-
rek a kút csurgóinál, hiszen hamar 
híre ment a környéken, hogy igen 
jó ízű, erős borvizet csalogattak 
vissza a felszínre az építők. A so-
rukra várók letelepednek a közeli 
padokra, elosztják-szorozzák a vi-
lág dolgait, amíg közel férhetnek 
a csurgóhoz.

Fényképezőgépünk láttán 
még inkább megélénkül a gye-

reksereg, egymás után mutatják 
be ugró-tudományukat. Locs-
csanó „fotelesekkel”, szaltókkal 
érkeznek a vízbe.

– Tessék megnézni, mit tud a 
barátom. Alszik a víz alatt – invi-
tál közelebb egyikük.

A kis famedence padlóján, 
a víz alatt egy tízéves forma kis-
srác eljátssza a kopoltyús embert, 
kényelmes pozícióban elhever a 
deszkákon, mintha csak a nappali 
kanapéján pihenne.

Később nagy levegővétellel 
bukkan a felszínre, vizes haja alól 
lesve vizsgálja, eléggé díjaztuk-e a 
teljesítményt. 

– Így ment ez egész nyáron, 
valósággal nyüzsögtek itt a gye-
rekek, de nem csak, hiszen jó 
néhány felnőtt is szívesen meg-
mártózott, hűtötte le magát a 
rekkenő hőségben – meséli Szen-
tes Csaba polgármester. – Az öt-
let már rég megszületett, a dolog 
2008-ban kezdett körvonala-
zódni, amikor az építész segít-

ségével elkezdődött a tervezés. 
Mint mondta, jól jött a megyei 
tanács által a hagyományos népi 
fürdők felújítására kiírt pályázat, 
ugyanis jutott Madéfalvára is a 
pénzből, kiegészítve vele a helyi 
forrásokat.

– Így sikerült újjáépíteni a für-
dőt, a forrással, kis medencével, 
öltözőkkel, pihenővel, illemhely-
lyel, parkolóövezettel együtt – 
mutat körül az elöljáró.

Egy évvel ezelőtt a legtöbb 
arrajárónak a helyszín nem jelen-
tett többet egy lápos, haszontalan 
gödörnél a mezőben, a helyiek 
közül némelyek azonban tudták, 
hogy a sáté jó ízű borvízforrást 
rejt, Maczalik Ernő műépítész pe-
dig meglátta a buja növényzetben 
a fürdőt. Kis pénz kellett hozzá és 
kitartás, hogy az álom valóra vál-
jon. Ma a környék egyik legjobb 
ízű vize bugyog a csurgókból, a 
gyermekek, a mezőről hazatérő 
tikkadt emberek pedig hűsölhet-
nek a medencében. 

Tájba illő építmény, természetes anyagokból fotó: hompoth loránd

Sokkal hatékonyabbá és ope
ratívabbá válhat a rendőrség az 
átszervezés utáni programmal és 
módszerrel – vallja antal Ştefan 
főbiztos, a Hargita megyei 
rendőr-felügyelőség helyettes 
parancsnoka, aki tegnapi nyilat
kozatában elmondta: reméli, idő
vel a szkeptikusok – a külsősök 
és a rendőrség berkeiből valók 
egyaránt – meggyőződnek az új 
módszer hasznosságáról.

darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Nem lesznek leépítések a 
vidéki rendőrség kereté-
ben, csupán az erők át-

csoportosítása történt a belügy-
minisztérium országos átszerve-
zési terve alapján. 

– A megyében eddig is 58 
rendőrőrs volt, továbbra is 
ennyi marad, annyi különb-
séggel, hogy hat településen 
– Gyimesközéplokon, Ká szon-
altízen, Etéden, Varságon, Bél-
borban és Parajdon – változatlan 
állománnyal és szolgálati gép-
kocsival folyik tovább a mun-
ka, míg ötvenkét településen 
egy-egy rendőr teljesít szolgá-
latot – mutatta be a változást 
Antal Ştefan főbiztos, a Hargi-
ta Megyei Rendőr-felügyelőség 
helyettes parancsnoka. Amint 

erről szeptember 7-én már hírt 
adtunk, Hargita megyében hat 
vidéki és négy városi körzet fog 
működni. Ezek szerint Csík-
szereda és Székelyudvarhely 
két-két, Gyergyószentmiklós és 
Maroshévíz egy-egy vidéki kör-
zettel rendelkezik.

– Az átszervezés hatékonysá-
gát már az alkalmazás előtt hat 
megyében tesztelték, és az ered-
mények alapján az új rendszer 
megfelel a kor követelményeinek 
– közölte Antal, így összegezve: 
„gyorsabb, operatív beavatko-
zásra leszünk képesek, váratlan 
események idején csökken a reak-
cióidő”.

Gyalogátkelőn gázolta el 
az első iskolai napon, 
hétfőn reggel egy autó a 

gyimesközéploki B. R. iskoláskorú 
gyermeket. A gyergyószentmiklósi 
S. A. nem adott elsőbbséget a gya-
logátkelőnél, és a kiskorú súlyos 
sérüléseket, törést szenvedett, 
kórházba szállításra azonban nem 
volt szükség. A rendőrség folytatja 
a  nyomozást: a törvényszéki orvos 
szakvéleménye alapján, valamint 
az áldozat kezelése időtartamá-
nak függvényében állapítják meg 

a bűncselekmény besorolását és 
terjeszthetik a csíkszeredai bíróság 
melletti ügyészség elé.

Egy nyolcvankét éves nőt gázolt 
el Csíkszentsimonban az 53 éves 
csíkszentimrei B. P., aki a gázolás 
után cserbenhagyta áldozatát, majd 
egy szabályosan közlekedő autóval 
ütközött. A Hargita Megyei Rend-
őr-felügyelőség tájékoztatása szerint 
a kettős balesetet okozó 53 éves nő 
alkohol hatása alatt vezetett, az al-
koholszonda 1,03 mg/l -es alkohol-
értéket mutatott. 

Gázolás és cserbenhagyás


