#pihenőhely #vizsgálat #Beke–Szőcs-ügy

Drága mulatság az Untold
• A számos külföldi turistát vonzó és több százezer

embert megmozgató kolozsvári Untold fesztivál jubileumi kiadására készülnek jövő évben.
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Menedékházat építettek
Pihenőhely a szentegyházi nárciszrétre látogatóknak

ugyanis a végső ár 339 euróra (1600
lej + illetékek) ugrik. A feliratkozott
személyek legtöbb négy bérletet vásárolhatnak fejenként.
Az Untold fesztivál az egyik legugusztus 1–4. között ötödik alkalommal nyitják meg az elekt- népszerűbb zenei rendezvénnyé vált
ronikus zene birodalmának kapuját. Európában. Idén augusztusban több
A szervezők vasárnap esti bejelen- mint 355 ezren vettek részt az esemétése szerint a rendezvény legendás nyen, és a világ számos pontjáról érlesz, és felülmúlja majd az előző keztek emberek. A szervezők közlése
négy kiadást. Az első 10 000 bérletet szerint a négy nap alatt körülbelül 35
szerdán 14 órakor bocsátják áruba. ezer külföldi turista érkezett KolozsEzeket kedvezményes áron kizáró- várra, több mint 45 millió euróval
lag azok vásárolhatják meg, akik gazdagítva a kincses várost.
regisztráltak a www.untold.com oldalon. A négynapos belépők most
99 euróba (465 lej + illetékek) kerülÉvente százezrek látogatják a
nek, a végső ár pedig 169 euró (793
világhírű fesztivált
lej + illetékek) lesz. Érdemes szintén
szerdán beszerezni a VIP-bérleteket 269 euróért (1262 lej + illetékek),
▾ FORRÁS: UNTOLD
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Maguk a hegyimentők építették
fel az óvóhelyként is szolgáló kis
házat

• Most már van, hova
• RÖVIDEN
Johannis is megkapja a Beke–Szőcs-petíciót
Levélben fordulnak a háromszéki politikusok Klaus Johannis államfőhöz,
akinek a Szabadságot Beke Istvánnak és Szőcs Zoltánnak! címet viselő petíció szövegét továbbították. Kulcsár-Terza József képviselő és Fejér László
Ödön szenátor közleményben tájékoztatnak, hogy a citizengo.org/hu
oldalon kezdeményezett, több mint tízezer aláírással támogatott petíció
szövegét azért továbbítják az államelnöknek, mert meg vannak győződve
a „székely terrorperben” elítélt kézdivásárhelyi fiatalok ártatlanságáról. A
petícióban azt kérik, hogy a román igazságszolgáltatás helyezze hatályon
kívül azt a jogi szempontból megalapozatlan, és ilyen formában etnikai
alapon, az erdélyi magyarság megfélemlítésének céljából meghozottnak
tűnő ítéletet, mellyel öt év letöltendő szabadságvesztésre ítélték Beke
Istvánt és Szőcs Zoltánt. „Arra kérjük Románia elnökét, hogy tegyen
lépéseket annak érdekében, hogy a minden jogalapot nélkülöző és súlyos
eljárásjogi hibákat tartalmazó ítéletet az illetékes szervek megsemmisítsék” – fogalmazták meg a háromszéki politikusok.

elhúzódniuk a viharok
elől a szentegyházi
nárciszrétre kirándulóknak, ugyanis a helyi hegyimentők építettek oda egy kisebb
menedékházat. Ilyen
épületek egyébként
több helyen is vannak
a környéken.
FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND
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ilenc négyzetméteres, fából készült menedékházat
építettek a Szentegyházi

He gyimentő Közszolgálat tagjai a
település határában lévő nárciszréten. A területet a helyi önkormányzat biztosította, a faanyagot a
Csíkszeredai Hegyimentő Közszolgálattól kapták, az építést pedig ők
maguk végezték – tudtuk meg Szőcs
Tibortól, a szervezet vezetőjétől.
„A cél az volt, hogy legyen egy
hely, ahova erős szél, eső, illetve
hóvihar elől félrevonulhatnak a kirándulók. Persze egyszerűen meg is
pihenhet ott bárki” – mondta Szőcs,
megjegyezve, hogy télen sítúrákat
is akarnak szervezni a helyszínen.
Hozzátette, a kis ház arra is jó, hogy
a későbbiekben könnyebben megtaláljanak egy eltévedt túrázót.
Az épület egyelőre nincs berendezve, viszont a hegyimentők
tavaszig felmérik, hogy mire van
szükség, és utána az is megtörténik.
Tervezik továbbá, hogy padokat,
asztalokat is elhelyeznek a mene-
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dékház közelében, valamint tűzrakásra alkalmas helyeket is kialakítanak. Ezzel is bátorítani szeretnék
az embereket, hogy többet járjanak
a természetbe.

Óvóhelyek a Hargitán
A Hargita Megyei Hegyimentő Közszolgálatnak – amelyhez a szentegyháziak is tartoznak – a Csihányos tetőn, valamint a Madarasi
Hargita és Hargitafürdő közötti turistaösvény mentén is van menedékháza. Persze ezek csak a Szentegyháza környékiek, hiszen megyei
szinten további tízet hoztak létre. A
szervezet honlapján arra kéri a turistákat, hogy vigyázzanak az óvóhelyekre, hiszen ezek adott esetben
életeket is menthetnek.

Bevizsgálták és fogyasztásra alkalmasnak találták a kirulyfürdői borvízforrások vizét
fontos mikroorganizmusok
• A kirulyfürdői Tábori borvíz és a Festőborvíz minő- pontból
nem voltak kimutatható bennük – tá-

sége megfelelő emberi fogyasztásra – derítették ki a
Sapientia egyetem laboratóriumaiban elvégzett mikrobiológiai és vízkémiai vizsgálatok során.

A

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem hallgatói 2018ban három alkalommal (január
végén, március közepén, illetve november első felében) vettek vízmintákat a kirulyfürdői Tábori borvíz és
a Festőborvíz forrásokból, megvizsgálva azok fogyaszthatóságát mikrobiológiai és vízkémiai szempontból. A mikrobiológiai vizsgálatokat

jékoztatott Máthé István. A vízkémiai
vizsgálatok (pl. ammónium-, nitrit-,
nitrát-ion, nehézfém-tartalom stb.)
alapján is a vizsgált időszakokban
a két forrás vize emberi fogyasztásMáthé István, míg a vegyi analíziseket Zsigmond Andreea-Rebeka okta- ra alkalmasnak bizonyult, felszíni
tók koordinálták – olvasható a témá- szennyezésre utaló jeleket nem észban, a szerkesztőségünknek küldött leltünk – összegezte a vizsgálatok
eredményeit az oktató.
közleményben.
Az elvégzett nyolc különböző
mikrobiológiai vizsgálat alapján a
Mikrobiológiai vizságlatot végeztek
két borvízforrás vizének minősége
a sapientiások
megfelelő volt mindhárom alkalom▸ FOTÓ: MÁTHÉ ISTVÁN
mal, higiéniai-bakteriológiai szem-

