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Célba érnek nyereményeink
Ma sorsoljuk a Lapozni főnyeremény! játékunk győzteseit
• Több mint három
hónapi várakozás után
végre kiderül, hogy
kik a győztesek: ma
ugyanis kisorsoljuk a
három értékes nyere-
ményünket. Az előfize-
téses játékunk részt-
vevőinek mindössze
két aprócska feladatuk
maradt: legyenek
telefonközelben, és
reménykedjenek a
szerencséjükben.

K O Z Á N  I S T V Á N

Ma sorsoljuk az augusztus 
végén elkezdett és decem-
ber 10-én lezárult Lapozni 

főnyeremény! kampányunk három 
nagyszerű ajándékának nyerteseit. 
Bizonyára „kívülről fújják”, ám nem 
lehet elégszer elismételni: a játékban 
egy Toyota Corollát, egy fűnyírótrak-
tort és egy páros szovátai wellness-
hétvégét sorsolunk ki, összesen 
mintegy 20 ezer euró – átszámolva 
pontosan 93 442 lej – értékben, ter-
mészetesen közjegyző jelenlétében.

Hogyan zajlik a sorsolás?

Nem hiába zártuk le a lapelőfi zetési 
kampányunkat három nappal ez-
előtt, ugyanis azóta azzal voltunk 
elfoglalva, hogy megfelelően fel-
készülhessünk a nagy sorsolásra. 
Az elmúlt két napon lapunk számí-
tógépes adatbázisából kilistáztuk 
azoknak az előfi zetőknek a nevét, 
akik augusztus 29. és december 10. 
között előfi zettek a Székelyhonra 
6, illetve 12 hónapra. Hangsúlyoz-

zuk, az igencsak terjedelmes listán 
minden játékos kedvű előfi zető ne-
ve szerepel (ezt ugyanis többször 
leellenőriztük), függetlenül attól, 
hogy ügyfélszolgálatainkon, on-
line, lapkézbesítőinknél, postán, 

partnerboltjainknál, vagy a kiállí-
tott autónál fi zetett elő. Listáztuk 
ugyanakkor azoknak a nevét is, 
akik 12 hónapra fi zettek elő, az ő 
nevüket megháromszoroztuk, majd 
az így összeállított névsorból készí-
tettük elő a szelvényeket, amelyek 
bekerülnek a nagy szelvénydoboz-
ba. A folyamat minden mozzanata 
közjegyző jelenlétében zajlott.

Maradjanak telefonközelben

Arra kérjük a játékban résztvevő-
ket, hogy a mai nap folyamán ma-
radjanak telefonközelben, hiszen 
telefonon értesítjük a kihúzott szel-
vényeken szereplő személyeket. 
Tudniuk kell, hogy a lehetséges 
nyertesekre egy úgynevezett érvé-
nyesítési eljárás vár. Ennek során 
ellenőrizzük, hogy a kihúzott sze-

mély megfelel-e a szabályzatban 
rögzített feltételeknek. Például a 
szabályzat szerint a nyertes szülei, 
nagyszülei, gyerekei, unokái, fér-
je, felesége és testvérei nem lehet-
nek cégcsoportunk alkalmazottjai. 
Amennyiben a kihúzott személy 
romániai lakos, 18 év fölötti és nem 
rokona a cégcsoport alkalmazottai-
nak, igazolnia kell személyazonos-
ságát, továbbá fel kell mutatnia az 
előfi zetést igazoló iratot, és majd 
csak ezt követően jogosult a nyere-
mény átvételére. A nyertesek neveit 
leghamarabb napilapunk hétfői 
számában közöljük. Mindenkinek 
sok szerencsét kívánunk.

Sorsolásra előkészített urna

▴ F O T Ó :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

K ilencvenkilenc százalék, hogy
sertéspestisben pusztult el 

az a vaddisznó, amelyre kedden 
bukkantak Gyepes környékén a 
Nagy-Küküllő Vadász- és Sport-
horgász Egyesület tagjai – ismer-
tette portálunkkal a tetemből vett 
minták Suceavában lefolytatott 

elemzésének eredményét Jakab At-
tila, a vadásztársulat elnöke. Mint 
mondta, a mintákat Bukarestbe is 
eljuttatták, így ott újabb elemzése-
ket fognak végezni a kétségek teljes 
mértékű kizárása érdekében.

Mivel a betegség gyanúja már a 
tetem megtalálásakor felmerült a va-
dászok ennek megfelelően jártak el, 
vagyis fertőtlenítették a környéket 
és elásták az elpusztult vaddisznót. 
„Csütörtökön délután érkezett meg a 

kórt igazoló jelentés, és folyamatban 
van a helybéliek tájékoztatása, hiszen 
ez nem játék. A további intézkedések 
érdekében az állategészségügyi igaz-
gatóságtól várunk utasításokat. Való-
színűleg fertőtleníteni kell a környék-
beli utakat is a pénteki nap folyamán, 
amikorra a bukaresti elemzések 
eredményeit is várjuk” – fogalma-
zott Jakab. Hozzátette, arra kéri a 
helyieket, hogy semmiképp ne men-
jenek a környékbeli erdőkbe, sőt há-
ziállataikat és kutyáikat se enged-
jék szabadon kószálni. Utóbbi már 
csak azért is fontos, mert az ebek 
lakmározhatnak a fertőzött vadak 
teteméből és a településre visszatérve 
terjeszthetik a kórt.

Ez egyébként az első igazolt sertés-
pestises eset Hargita megyében.

Sertéspestist igazoltak Udvarhelyszéken
• Egy elpusztult vaddisznó tetemére bukkantak a
Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület
tagjai a Homoród-menti Gyepes környékén, amelyről
Suceava megyében igazolták, hogy sertéspestissel
fertőződött meg.

Fogorvosi ügyelet
Szombaton és vasárnap 
Csíkszeredában  Orbán Tímea 
fogorvos látja el a sürgősségi 
fogorvosi ügyeletet, mindkét 
nap 9 és 12 óra között a Nagyrét 
utca 18/3. szám alatt. Széke-
lyudvarhelyen Bakos Zsuzsanna 
fogorvos biztosítja a sürgősségi 
ügyeletet mindkét nap 9 és 12 
óra között az Eötvös József utca 
12. szám alatt.

Vállalkozásvezetők-
nek lehet hasznos
Az Arbor Szövetség meghívásá-
ra Gyergyószentmiklóson tart 
előadást december 13-án, pén-
teken Csák János üzletember, 
egyetemi tanár. Az Állandóság 
a változásban című előadás 
helyszíne a Művelődési Központ 
Karancsi Sándor-terme lesz 18 
órától. Várnak minden cégveze-
tőt, vállalkozót és vállalkozások 
iránt érdeklődőt, akik az előadás 
alkalmával többet tudhatnak 
meg a cégek, vállalkozások 
vezetési stratégiáiról, a cégve-
zetésben felmerülő nehézségek-
ről. Természetesen kérdezni is 
lehet majd az előadótól.

A hagyományos 
építkezésről
Gyergyószárhegy vendége 
lesz a Székelyföldi Akadémia 
december 13-án, pénteken. A 
kultúrotthon Cika-termében 18  

órakor kezdődő eseményen Köl-

lő Miklós építész tart előadást, 
melynek témája: Hagyományos 
építkezés a székelyföldi te-
lepüléseken, a vidéki építé-
szet lényege. A prezentációt 

követően a részvevők feltehetik 
a témához kapcsolódó kérdése-
iket. A szervezők az önkormány-
zati, civil szervezeti vezetők és 
munkatársak, pedagógusok és 
szakmabeliek mellett szívesen 
látnak minden falubelit, akit 
érdekel a fenntartható székely 
építkezés, a hagyományos, helyi 
alapanyagok, a faluképvédelem 
mellett a közösségépítés is.

• RÖVIDEN

H I R D E T É S

Forgalomkorlátozás
A karácsonyi díszkivilágítás szerelése miatt részleges útlezárásra lehet szá-
mítani szombaton Csíkszeredában a Testvériség sugárúton, 9–13 óra között. 
A járművek nem közlekedhetnek a Szász Endre utcától a Nárcisz sétányig 
tartó szakaszon, menetiránt, de az ellentétes irányból haladókat nem érinti 
a forgalmirend-változás. A korlátozás szakaszán levő körforgalmakat nem 
zárják le. Az autóvezetőknek a lezárt szakasz helyett a Brassói út – Hóvirág 
utca – Puskaporos utca – Fenyő utca útvonalat javasolják.

• RÖVIDEN

Arra kérjük a játékban 
résztvevőket, hogy 
a mai nap folyamán 
maradjanak telefonkö-
zelben, hiszen telefonon 
értesítjük a kihúzott 
szelvényeken szereplő 
személyeket.




