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Miért ne válasszunk áruházat, „vegyesboltot”?

Minőség tekintetében a gyár-
tók itt nem kényeztetik el 
a vásárlót: a csapágyazá-

sok gyengék, gyakran, hamar tönk-
re szoktak menni, egyes helyeken 
pedig egyszerűen elhagyják ezeket. 
Az eredmény, hogy a gyermek nem 
tud hatékonyan (gyorsan) halad-
ni, mely akár tekinthető bizton-
ságfokozó tényezőnek is. Viszont 
ha bicajjal szeretnénk napközibe, 
óvodába menni, már nem mind-
egy, hogy mekkora tempóra képes 
a gyermek, és mennyire fárad el az 
út során. Semmiképpen ne vásá-
roljunk olyan kerékpárt, mely nem 
rendelkezik pneumatikus gumival 
(felpumpálásra való szelep legyen 

rajta), illetve ellenőrizzük, hogy 
a bicaj kontrafékes-e, és az alkal-
mas-e a szerkezet megállítására. 
A kézifék lehet tartozék, de eb-
ben a korban a gyermeknek még 
akkor sem lenne elég ereje a haté-
kony fékezésre, ha a fékrendszer a 
felnőttkerékpárokon megszokott 
minőségű lenne.

Mit tegyünk vásárlás után?
Vásárlás után célszerű a bi-

cajt rendesen összeszerelni, vagy 
a kereskedésben összeszereltetni 
(a gyárban nem biztos, hogy ezt 
a feladatot lelkiismeretesen elvé-
gezték), a pótkerekek helyzetét 
pedig mindenképpen úgy kell 

beállítani, hogy néhány fokos dü-
löngélést engedjen, de ne lehessen 
a szerkezetet súlyáthelyezéssel fel-
dönteni. 

Később, amikor a gyermek 
már egyre jobban tud egyensú-
lyozni, a pótkerekek leszerelhe-
tők, néha pedig pont a véletlen-
szerű elvesztésük tudatja a szülő-
vel, hogy többé már nincs rájuk 
szükség.

Természetesen a boltunkban 
bevezettük a buy-back akciót. Ha 
valaki vásárol egy jó minőségű 
kisbiciklit, akkor mi vissza is vásá-
roljuk. Az egész azt jelenti, hogy 
a vevő csak az első kerékpárnál ad 
ki egy nagyobb összeget, utána 

mindig beleszámítjuk a követke-
ző kerékpár árába, és addig cserél-
getjük, amíg a gyereknek lesz egy 

végleges bicaja. Ez persze több 
évet jelent, de mi hosszú távban 
gondolkodunk.

Második alkalommal ítélte oda a 
Jakab antal keresztény kör a Ja-
kab antal-emlékdíjat. az idei kitün-
tetettek szombaton a csíksomlyói 
Jakab antal konferenciaközpont-
ban vették át a díjat. 

takács éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Tavaly március 13-án, a Jakab 
Antal-emlékév lezárásakor 
alakult meg a Jakab Antal 

Keresztény Kör, amely a püspök 
emlékét hivatott ápolni. Tagjai Ja-
kab Antal hozzátartozói, valamint 
papi és világi személyek, akik az 
emlékdíjjal a névadó szellemi örök-
ségét kívánják átadni, hogy az utá-
na jövő nemzedéknek eligazodást 
nyújtson. Évente egy-egy olyan 
papi és világi személy kaphatja meg 
a kitüntetést, aki Jakab Antal érték-
rendjének megfelelően él és tevé-
kenykedik közösségünk érdekében 
– ismertette Varga Gabriella és dr. 
Vencser László, a Jakab Antal Ke-
resztény Kör alapítói.

A díj átadását a püspök életének 
valamilyen fontos dátumára időzí-
tik. A mostani díjazást április 16-
hoz, a püspök börtönből való sza-
badulásának napjához kapcsolták. 
A Kolozsi Tibor szobrászművész 
által készített bronz emlékplakett-
ből, oklevélből és 500 eurós pénz-
jutalomból álló díjat az idén Pálfi 
Géza esperes-plébánosnak posztu-
musz, valamint dr. Antal Zoltán-
nak, Jakab Antal volt kezelőorvosá-
nak adományozták. 

– Pálfi Gézával egész rendbé-
li ember tűnt el – figyelmeztetett 
laudációjában Pap László marosvá-
sárhelyi plébános. – Olyan rendbéli 
ember, aki az igazságért felvállalta 
akár az életét kockáztató harcot is. 
Az ilyen embereknek példamutató 
tartása, erkölcsi értékrendje volt, az 
emberek pedig odafigyeltek az igaz-
ságra. Pálfi Géza olyan ember volt, 

aki meg tudta szólítani a tömeget, 
akinek volt mondanivalója, és ezt el 
is merte mondani – hangsúlyozta a 
laudátor. 

A posztumusz odaítélt díjat 
Pálfi Géza szülőfaluja, Máréfalva 
plébánosa, Egyed Gábor vette át, 
aki elmondta, a díjjal járó pénz-
adományt templomuk javítására 
fordítják. 

A kommunizmus áldozatainak 
emléknapján, február 25-én nyi-
totta meg a Jakab Antal Keresztény 
Kör Budapesten a Pálfi Géza-em-
lékévet, amelynek részeként pénte-
ken Máréfalván emlékkonferenciá-
val, koszorúzással és emléktábla ál-
lításával emlékeztek a mártírhalált 
halt Pálfi Gézára.

A másik kitüntetett dr. Antal 
Zoltán volt, akit 1964-ben egykori 
egyetemi professzorai – dr. Dóczi 
Pál és dr. Hadnagy Csaba – azzal 
bízták meg, hogy a börtönből akkor 
szabadult Jakab Antal orvosi ellátá-
sát biztosítsa. A beteg és kezelőor-
vosa között bizalmas barátság ala-
kult ki, amely a püspök haláláig tar-
tott. Koncsag László laudációjából 
a népét és betegeit szolgáló orvos 
képe rajzolódott ki, aki tovább gaz-
dagodott azokkal a lelki és szellemi 
értékekkel, amelyeket a püspöktől 
kapott. Antal Zoltán naplójegyze-
teinek felolvasásával idézte Erdély 
püspökét és a vele való találkozások 
élményét. 

Jakab anTal püspökre és pálfi gézára eMlékezTek

Példamutató életeket,
munkásságokat díjaztak
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