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Beüzemelték az elmúlt hétvé-
gén a csíkkarcfalvi műjégpálya 
fagyasztóberendezéseit – bár 
a hivatalos idénynyitóra csak 
szombaton kerül sor, a gyere-
kek már birtokba vették a léte-
sítményt: napközben az iskolá-
sok számára tartanak tornaórát 
és korcsolyaoktatást.

Kopacz Gyula
kopacz.gyula@hargitanepe.ro

Hivatalosan holnaptól, a 
gya korlatban már az el
múlt hétvégétől újra hasz

nálható a csíkkarcfalvi műjégpá
lya, amelyet egy önkormányzati 
társulás működtet. Az előző két 
üzemeltető óriási adósságokat hal
mozott fel (közel 1,2 millió lejt), 
ez azonban nem veszélyezteti a 
műjégpálya mostani és jövőbeni 
működését – hangzott el a tegnapi 
tájékoztatón. Gábor Tibor, Csík
karc falva polgármestere elmondta, 
sikerült három másik településsel 
alakítani egy önkormányzati tár
sulást, amely a továbbiakban mű
ködteti majd az ország egyetlen 
vidéki műjégpályáját.

– Az épület leltári értéke 3,7 
millió euró, ebben viszont nincs 
benne a palánk, a hűtőberendezés 
és a jéggyalu, amely egy magánsze
mély tulajdona. De reményeink 
szerint a jövő évben sikerül eze
ket is megvásárolnunk, így teljes 
egészében a csíkkarcfalvi önkor
mányzaté lesz a pálya – mondta az 
elöljáró. A Csíki Jégkorong Ön
kormányzati Társulásnak jelenleg 
Csíkkarcfalva, Csíkszenttamás, 
Madéfalva és Csíkrákos a tagja, a 
„házigazdák” 40, a másik három 
helyi tanács pedig évente 2020 
ezer lejjel járul hozzá a pálya mű
ködtetéséhez.

– Az idénynyitót szomba
ton tartják – ezt már a társulás 
menedzsere, Nagy Attila Ferenc 

jelentette be. Elmondta, 15 órá
tól műkorcsolya, majd rövidpá
lyás gyorskorcsolyabemutató és 
nyilvános edzés lesz, 17 órától az 
ISK–HSC Csíkszereda – Bras
sói Corona jégkorongmérkőzésre 
kerül sor, mely a magyar serdülő 
(U16) bajnokságba számít. A ta
lálkozót követően 19 órától sza
badkorcsolyázás lesz.

– Az elmúlt hétvégétől már 
van közkorcsolyázás, érdekesség, 
hogy az első alkalommal közel 
háromszázan koriztak a pályán. 
A hétvégétől pénteken, szomba
ton és vasárnap 19 és 21 óra kö
zött lesz korcsolyázási lehetőség 
a nagyközönség számára, az ön
kormányzati társulás tagjainak 
iskolái pedig minden hétköznap 
8 és 14 óra között használhatják 
a pályát – közölte a létesítmény 

menedzsere. Vasárnaponként 12 
és 14 óra között családi korcsolyá
zás van a pályán, ekkor a gyerekek 
számára ingyenesen tartanak kor
csolyaoktatást.

Kozma Ervin, az önkormány
zati társulás elnöke kifejtette, 
február végéig biztosan működik 
majd a műjégpálya, amennyiben 
a tagok a befizetést időben vég
rehajtják. Szeretnék, ha március 
végéig lenne jég a létesítményben, 
viszont ha nem kapják meg idő
ben a tanácsoktól a tagsági díjat, 
nem engedik, hogy adósság hal
mozódjon fel, inkább azonnal le
állítják a pálya működését.

– Tanultunk a múltból, többé 
nem követjük el az elődeink hibáit 
– szögezte le Kozma Ervin. Hoz
zátette, ahány község csatlakozik 
még az önkormányzati társulás

hoz, annyi hónapot tud pluszban 
működni a jégpálya. Az elnök 
megjegyezte, Csíkszentdomokos, 
Csíkcsicsó és Csíkdánfalva közsé
gek, Hargita Megye Tanácsa, vala
mint Csíkszereda önkormányzata 
ígérte meg, hogy csatlakozik a 
társuláshoz, sőt a megyeszékhely 
polgármestere azt mondta, hogy 
ugyanannyi tagsági díjat fizet 
majd, mint a létesítménynek ott
hont adó település.

Edzőtáborokat tartanának
Tárgyalásokat folytat a társu

lás menedzsere a hazai jégkorong 
és korcsolyaszövetséggel azért, 
hogy nyártól Csíkkarcfalvára köl
töztessék a FOTEcsapatokat. 

– A 2013as, Brassóban sor
ra kerülő ifjúsági téli olimpiára 
(FOTE) készülő hokicsapatok 
most Csíkszeredában edzenek, 
a korcsolyázók pedig Brassóban. 
Őket szeretnénk Csíkkarcfalvára 
csábítani, a két szakszövetséggel 
folytatott tárgyalások ígéretesek 
– mondta Nagy Attila Ferenc. 
Hozzátette, 2013tól az inline 
hokit (görhoki) is be szeretnék 
indítani, az ehhez szükséges pad
lóburkolatot azonban meg kell 
jövőben vásárolni.

A 2012/2013as idényt már 
au gusztusban elkezdené a társu
lás, a nyári hónapra jégkorong és 
korcsolyatáborokat szerveznek, 
ezekről is tárgyalást folytat a me
nedzsment. Nagy hangsúlyozta, 
az amatőr hokicsapatok számára 
is ajánlatot tettek, számukra a 
délutáni órákban tudnak edzés 
és játéklehetőséget biztosítani.

A befektetésekről Nagy azt 
mondta, hangosítást és kamera
rendszert kell vásárolniuk a kö
zeljövőben ahhoz, hogy hivatalos 
mérkőzéseket is tudjanak majd ren
dezni a pályán. Ugyanakkor terv
ben van egy dry coolerrendszer 
beszerzése is, amely a kinti hideget 
használva hűtené a pályát, így a 
villamosenergiafogyasztás csök
kenne. A menedzser pedig azt sem 
tartja kizártnak, hogy a jövő évben 
napelemes rendszerre pályáznak 
majd, amellyel a meleg víz előállítá
sának költségeit lehetne lefaragni.

A hosszú távú tervek között egy 
sportklub létrehozása is szerepel, 
mely indulásként három – jégko
rong, műkorcsolya és rövidpályás 
gyorskorcsolya – szakosztállyal mű
ködne. A pályamenedzser szerint a 
térségből 500600 gyereket lehetne 
bevonni e három sportágba.

– A pálya működtetését egy jó 
magánvállalkozásként kell kezelni. 
Ha így állnak hozzá az önkormány
zati társulás tagjai is, és időben 
fizetik a tagsági díjat, akkor nem 
lesznek gondjaink. Csíkkarcfalva 
lehet a csíki jégsportok bölcsője – 
mondta Nagy Attila.

MOL Liga-meccsre 
készülnek
– A Csíkszeredai Sportklubbal, 

a Magyar és a Román Jégkorong
szövetséggel most folynak a tárgya
lások, hogy a január 6i HSC Csík
szereda – Újpest MOL Liga jég
korongmérkőzést Csíkkarcfalván 
rendezzük. Ehhez ugyan a magyar 
szövetség még pályainspekciót kell 
tartson, de remélem, mindent rend
ben találnak majd – mondta Nagy 
Attila Ferenc.

A létesítmény egyébként min
den nemzetközi előírásnak megfelel, 
12 öltözője van, és a menedzsment 
szerint funkcionalitás szempontjá
ból az ország legjobb műjégpályája.

társadalom

hirdetés

Három település működteti a karcfalvi műjégpályát fotó: tamás attila

Egészség méz aromával.
Az Apifito, a világ egyik legnagyobb ter

mészetgyógyászati termékeket előállító cége. 
Tevékenysége, elsődleges jelentőségű célkitű
zése újabb és újabb készítmények gyártásba 
vétele. Ennek érdekében hozták létre a ku
tatási részleget, amely keretében különböző 
tudományágak szakértői fejtik ki tevékenysé
güket. Ugyanakkor 
szorosan együtt
működnek élvonal
beli tudományos 
kutatóintézetekkel, 
amelyek elvégzik a 
készítmények meg
előző és klinikai 
tesztelését.

Jelenleg a ro
mániai piacon a 
cég alaptermékével, 
a Promioddal va
gyunk jelen, amely 
tartalmazza a méz és 
összetevőinek ösz
szes tulajdonságát. 
A Promiodot nyolc 
évvel ezelőtt dolgoz
ták ki orosz tudósok. Az étrendkiegészítő 
Promiod az Ukrajna fővárosában, Kijevben 
lévő cég terméke, amely az oroszországi Per
mi város szakértői által kidolgozott különle
ges technológiáknak megfelelően készül, az 
Európai Unió összes országa számára.

Az összes alkotóelemeket az Ural
hegységben gyűjtik be, nevezetesen a mézet 
(amely nem tartalmaz hozzáadott cukrot), pro
poliszt, méhviaszt, ezüsttövisolajat (Hippophae 
rhamnoides), ciprusolajat (Juniperus virginiana) 
és tökmagolajat (Cucurbita pepo). Ezen alko
tóelemek közül mindegyiknek többféle jóté
kony hatása van a szervezetre, de összekombinál

tan, az orosz tudósok által 
kidolgozott különleges 
képletnek megfelelően, 
a Promiodnak rendkívüli 
hatása van. A Promiod 
természetgyógyászati 
termék, csak gél formá
jában létezik. Használa
ta kötelező módon szá
jon keresztül történik 
és ezzel párhuzamosan 
helyileg. Közvetlenül 
hat az érfalakra, s ennek 
következtében csökken 
a koleszterinszint, vala
mint az érelmeszesedés 
kockázata. Használha
tó vérkeringési zavarok 
megelőzésében is, mint 

például szívaritmia, vérszegénység, magas vér
nyomás, tromboflebita, visszér, visszérgyulladás. 
A Promiod étrendkiegészítő rendkívül eredmé
nyesnek bizonyult a migrénes fejfájás, az izom
fájdalmak esetében is. Továbbá a Promiod hasz
nálható köszvény, artrózis, reuma, gerincsérv 

stb. esetében is. A Promiod étrendkiegészítő 
szabályozza a pajzsmirigy működését. Ha
tékony lehet a cukorbetegség kezelésében is, 
lévén, hogy nem tartalmaz cukrot, és az al
kotóelemei közt lévő olajok jótékony hatást 
gyakorolnak a hasnyálmirigyre, csökkentve 
a vércukorszintet. A termék kedvező ered
ménnyel jár a műtétet követő állapotokban 
is, elősegítve a hegek begyógyulását.Ered
ményesen alkalmazható szemmegbetegedé
sekben is, például zöldhályog, szivárványhártya
gyulladás stb. A Promiod javítja a bélműködést, 
méregtelenítheti a májat, szabályozza a bélflórát. 
Úgyszintén ajánlatos húgyúti megbetegedések
ben, mint például hólyaghurutban, prosztata
gyulladásban, prosztatamegnagyobbodás
ban, de a nőgyó gyászat terén is. A Promiod 
étrendkiegészítő ajánlott a megelőzésben is, 
lévén, hogy megerősíti az immunrendszert 
a vírusok által okozott légúti fertőzésekkel 
szemben. Bebizonyosodott, hogy a Promiod 
hatékonynak bizonyul abban az esetben is, 
amikor homloküreggyulladásról, arcüreg
gyulladásról, középfültőgyulladásról van 
szó, de bizonyos bőrbetegségek (ekcéma, 
pszoriázis) esetében is hatékonynak bizonyult. 
Nem feledkezhetünk meg gyulladáscsökkentő 
hatásáról sem. 

Promiod egy jó választás mindazok szá
mára, akik egészségesek kívánnak maradni a 
természet erői révén, amelyeket tartalmaz ez 
a étkiegészítő. A Promiod természetgyógy
ászati termék csak egyetlen formában léte
zik, a gél formájában. Beszerezhető a romá
niai kizárólagos forgalmazótól, kiállítások 
alkalmával vagy posta szolgáltatások révén 
a cég képviselőihez fordulva. Óvakodjanak 
a hamisított termékektől!!

A terméket tesztelte a Iaşii Közegészségügyi 
Intézet bejegyzési bizonylat: AD0131/11.06.2009.

Lelkemből fakadó köszönettel tartozom! 
Nagyon meg vagyok elégedve ezzel a ter-
mékkel. A Promiod természetgyógyászati 
termékkel öt egymást követő kúrát tartot-
tam, aminek eredményeként a vércukorsz-
intem 300-ról 140-re csökkent. Két egymást 
követő kúra után az inzulin adagolást is 
csökkentettem 32 egységről 14-re. Végnyo-
másom is ingadozó volt, elérve a 180/90 
mmHg. Most 140/70 mmHg-nál állapot-
odott meg. Két kúra után már nem szedek 
vérnyomáscsökkentő gyógyszereket. Sokkal 
jobban érzem magam és ezért is ajánlom má-
soknak is ezt a terméket!

A Promiod természetgyógyászati termék 
használatát 2011. januárjában kezdtem el, 
naponta háromszor egy-egy kávéskanállal 
vettem be. Májzsugodorásom kezelésére 

próbáltam meg használni. Három hóna-
pos használat után javulás következett be, 
eltűntek a májfoltjaim, valamint a májduz-
zanatom, könnyebben tudok mozogni, 
javult erőnlétem, mi több a memóriám is. 
Nagyon meg vagyok elégedve ezzel a ter-
mékkel, s ezért köszönettel tartozom.

Régóta krónikus hörghurutban szenve-
dek, amit nagyon zavaró, makacs köhögés 
kísért. Volt egy másik problémám is: nagyon 
gyakran vizeltem, aminek okán gondot 
jelentett az otthonról való eltávozás is. Hal-
lottam az önök termékéről, s úgy döntöttem, 
hogy használni fogom én is. 2 x 3 flakonos 
kúrát végeztem, s egészségi állapotom meg-
javult. Lényegesen kevesebbet köhögtem, s 
azt is megtapasztaltam, hogy ritkábban kell 
vécére mennem. Most sokkal jobban érzem 
magam, s ezért folytatni fogom ennek a ter-
méknek a használatát, hogy még optimális-
abb eredmény születhessen. Nagyon szépen 
köszönöm!

2011. december 14-én, szerdán egy vásárlással, tanácsadással egybekötött 
KIÁLLÍTÁSON kerül bemutatásra a PROMIOD  a következő helyszíneken: 
Csíkszereda, Szabadság tér 16. sz., Szaksz. Műv. Háza,  12–13 óra között;
Gyergyószentmiklós – Maros Szálloda,  Testvériség u. 2. sz., 15–16 óra között.
Egy doboz ára 60 lej, nyugdíjasoknak 55 lej. Krónikus betegségekre 3 doboz, 
megelőzésre 2 doboz, étrend-kiegészítőként 1 doboz javallott. 
Telefon: 0744–805532 ORANGE, 0368–433505 RDS, 0731–233697 VODAFONE, 0767–
304865 COSMOTE, 0268–510170 ROMTELECOM hétfőtől péntekig 9–17 óra között.
www.ro.apifito.net 

VÁSÁRLÓINK VÉLEMÉNYE

Mircea Iosif, 65 éves, Torda.

Vasilescu Lidia, 49 éves, Târgovişte.

Elita Zenoida, 80 éves, Brăila. 

SzOMBatOn tartják a hivataLOS SzezOnnyitót

Működik a csíkkarcfalvi műjégpálya


