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Csillagvizsgáló áll az egyik szár-
hegyi udvarban. Tulajdonosa, 
Munzlinger Attila családorvos 
elmondja, sokuknak ez a közös 
hobbijuk, s mivel az élmények 
megosztással sokszorozódnak, 
szívesen látnak bárkit az Amatőr 
Csillagászok Körében vagy akár 
csak egy kedvcsináló holdfo-
gyatkozás-nézőben.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Május 31-én 19 órára a 
g yerg yószentmiklósi 
Delta Tanulmányi Köz-

pontba várják mindazokat, akik az 
Amatőr Csillagászok Köréhez csat-
lakoznának. Azon gyerekek és fel-
nőttek számára, akik érdeklődnek 
a csillagászat iránt, június 15-én 
nyílik lehetőség, hogy terepen vizs-
gálják az égitesteket, megfigyeljék a 
holdfogyatkozást. További tervek 
is vannak: csillagvizsgáló létrehozá-
sát latolgatják. A tanulmányi köz-
pont alapítója, dr. Márton László, 
a Tudományos Ismeretterjesztő 
Társulás elnökségi tagja már tavaly 
elmondta lapunknak: ha igény van, 
segítség is lenne egy csillagvizsgá-
ló létesítésére. Idén a Csillagászat 
Napján népesebb társaság gyűlt 
össze a focipályán, távcsővel kém-

lelték az eget, s ott született a kör 
létrehozásának ötlete is.

Kisebb csillagvizsgálók több 
amatőr csillagász tulajdonában van-
nak, mi Munzlinger Attila szárhe-
gyi udvarán vehettük szemügyre a 
felszerelést, s segítségével a „nagy 
csillag”, a Nap fekete foltját, vala-
mint számos, égitestekről, jelensé-
gekről készült fényképet. 

„Mióta Armstrong bácsi a Hold-
ra ment, gyerekkoromtól foglalko-
zom csillagászattal. Nemsokára jött 

mellé a másik hobbi, a fotózás, s 
ez a kettő rengeteg élményt ad ne-
kem” – mondja a családorvos. Egy 
hétvégi ház árából már lehet csil-
lagvizsgálót létesíteni, tudjuk meg, 
de nem kell feltétlenül anyagiakat 
befektetni ahhoz, hogy többet tud-
junk a titokzatos égitestekről.

Hogy meg lehet-e unni a 
csillagvizsgálósdit? A csillagász sze-
rint olyan ez, mint a természetjárás, 
nem lehet megunni, mert mindig 
többet és többet akar tudni róla az 

ember: „Egyszerűen arról szól ez, 
hogy kapcsolatban vagy az univer-
zummal, a természet törvényeivel 
és mozgásaival. S annyi objektum 
van az égen, hogy sok-sok év alatt 
én egytizedét sem láttam. Aztán 
nemcsak megfigyeled, lefotózod, 
lerajzolod… csodálatos órákat lehet 
így eltölteni az éjszakában.” 

Nem is hinnénk, milyen sokan 
kémlelik éjszakánként az eget, s 
az amatőr csillagászok folyama-
tosan bővítik a társaságot. „Meg-
fertőztük a szárhegyi önkormány-
zatot is – mondja Munzlinger –, 
egy kilátó-építési projektbe már 
belefoglalták egy csillagvizsgá-
ló felállítását Szárhegyre is, s ha 
Gyergyószentmiklóson támoga-
tók jóvoltából létesül egy másik is, 
többször, több helyen lesz alkalom 
vizsgálódásra.

Iskolásokat, fiatalokat, de akár 
középkorúakat is szívesen látnának 
körükben, hisz Munzlinger sze-
rint az amatőr csillagászat mottója 
Kulin György gondolata: „A táv-
cső mellett és egyéb úton szerzett 
szellemi örömök olyan kincsek, 
amelyek csak akkor maradhatnak 
meg, ha szétosztjuk. És ahányszor 
szétosztjuk, annyiszorosára nő ben-
nünk ennek a szellemi örömnek a 
nagysága.” 

AmAtőr CsillAgászok köre gyergyószentmiklóson

Meghívás bolygónézőbe

kormányzAti forrásokAt vontAk be A borvizek útjA projekt önrész-finAnszírozásárA 

Egymillió euró hat településnek
kormánypénzből fedezik a bor-
vizek útja projektben részt vevő 
Hargita megyei települések hát-
ralévő önrészét. erre egymillió 
euró értékű kormánytámogatást 
sikerült megszerezni hat Hargita 
megyei  település számára – de-
rült ki Hargita Megye Tanácsának 
tegnap gyergyószárhegyen tartott 
soros ülésén.

HN-információ

Amint azt Borboly Csaba 
megyeitanács-elnök elöl-
járóban elmondta, az erre 

vonatkozó kormányhatározat-ter-
vezetet már eljuttatták Bukarestbe, 

de a továbblépéshez szükség van a 
megyei tanács kétharmados dönté-
sére. „Óriási segítség ez az egymillió 
euró a településeknek, közöttük a 
két fürdővárosnak, Borszéknek és 
Tusnádfürdőnek, amelyek más nagy 
horderejű projektek révén is pró-
bálnak erőre kapni, nem kis áldozat 
árán.  A projekt kezdetén a Vidékfej-
lesztési és Turisztikai Minisztérium 
rosszul előkészített dokumentációt 
adott le, ezért a településekre háruló 
önrész lassan elérte a harminc száza-
lékot. A részt vevő települések, bár 
sok nehézséget okozott számukra a 
nagy önrész –  főleg a kis települések 
esetében –,  kifizették a részleteket. 

A megyei tanács is segítséget nyúj-
tott az adók visszaosztásánál, így 
lassabban a tervezettnél, de volt ha-
ladás” – mondta Borboly Csaba.

A döntéshozó testület egyönte-
tűen megszavazta azt a határozat-
tervezetet, amely kimondja, hogy a 
kormányalapból mintegy 46 milli-
árd lej folyósításának köszönhetően 
a projektben részt vevő települések 
a projekt önrészére elkülönített 
pénzösszegeket egyébre költhetik. A 
testület egyhangúlag hagyta jóvá a 
június 3-án kezdődő II. Székelyföldi 
Napok rendezvénysorozat program-
tervezetét, illetve az idei megyedíjra 
javasolt személy kilétét is.

kötelező Az egységes 
stAnd A virág negyedben

500 ezer lej 
a bérleti indulóár

Kereskedelmi felületek bérbe-
adásáról, illetve az évi költség-
vetés kiigazításáról döntött a 
gyergyószentmiklósi tanács teg-
nap zajlott soros havi ülésén. 

Lázár Hajnal
lazar.hajnal@hargitanepe.ro

Elfogadta a művelődési köz-
pont feljavítását célzó, nem-
rég leadott pályázat kiegé-

szítő dokumentációját  tegnap a 
gyergyószentmiklósi tanács. Dön-
tését a képviselő-testület sürgősen 
kellett meghozza, hogy a doku-
mentáció mihamarabb Bukarestbe 
jusson és esélyes legyen a pályázat. 
A városatyák arról is határozatot 
hoztak, hogy a Virág negyedben a 
jelenlegi bódékat egységes standok-
kal kell helyettesíteni, hogy ezután 
rendezettebb formában történjen 
a különböző élelmiszerek és egyéb 
termékek árusítása. Terveket készít-
tettek erre vonatkozóan, most pedig 
döntöttek a szóban forgó területek 
bérbeadásáról. A 166 négyzetmé-
teren öt kereskedelmi egység kap-
hat helyet, a bérlőket közbeszerzési 
eljárás nyomán választják ki. A licit 
kiindulási ára félmillió lej lesz egy 33 
négyzetméteres helyre, ennyi amit 
egy kereskedő használhat. A bérlő-
nek vállalnia kell, hogy szeptemberig 
saját költségen engedélyezteti és fel-
építteti a tervekben meghatározott 
épületet. A tanácsosok döntöttek a 
2011-es évi beruházási listáról, illet-
ve a költségvetés módosításáról is. A 
polgármesteri hivatal hitelkerettel 
rendelkezik a víz- és csatornahálózat 
felújítását célzó pályázat önrészének 
biztosítására. Mivel eddig nagyon 
lassan haladt a folyamat, idénre 
kevés pénzt irányoztak elő e célra, 
most felgyorsulni látszik a kivitele-
zés, ezért az önrész fizetése érdeké-
ben 1 500 000 lejjel kellett emelni az 
elkülönített összeget. A pénzt a hi-
telkeretből biztosítják. Döntöttek a 
2010-es évi költségvetés végrehajtá-
sának elfogadásáról. Ennek kapcsán 
Lázár Zoltán tanácsos nehezmé-
nyezte, hogy későn kapták kézhez 
a dokumentációt, ezért nem volt 
lehetőség megfelelően felkészülni. 
A tanácsosok elhatározták az ingázó 
tanügyi káderek utazási költségei-
nek kifizetését is február, március és 
április hónapokra. 

hírfolyam

> Mentés a Gyilkostónál. Hetven is-
kolást kellett kimenteniük a Gyilkostónál 
szolgálatot teljesítő hegyi csendőrség al-
kalmazottjainak, akiket túrázás közben, a 
Nagy-Cohárd csúcsának közelében ért a fel-
hőszakadás. A Juh-patak mentén kiránduló 
iskolásokat a hirtelen jött, nagy erejű esőzés 
és a patak szintjének megnövekedése akadá-
lyozta meg, hogy védett helyre kerüljenek. 
A kísérő pedagógusok a 112-es sürgősségi 
hívószámon kértek segítséget tegnap délben 

háromnegyed egykor. A hegyi csendőrség 
emberei, valamint egy helyi vállalkozó sike-
resen mindannyiukat leszállította az üdülő-
telepre, a panzióba ahol meg voltak szállva.

> Gyermeknap csodanap. Számtalan szí-
nes programmal teremtenek gyermeknapi han-
gulatot június elsején Gyergyószentmiklóson. 
Idén a művelődési központ előtti tér ad helyet 
a rendezvényeknek. A polgármesteri hivatal 
és a kulturális intézmények szervezésében 
kerül sor a gyermeknapi rendezvénysoro-
zatra. A program már hétfőn elkezdődik a 

versmondók találkozójával, majd a szerdai 
nap teljes egészében a gyerekeké lesz. Rajz-
kiállítások, ugrálóvár, kézműves-foglalko-
zások, ügyességi és sportvetélkedők várják 
az érdeklődőket. A legkisebbeknek a baba–
mama sátorban tartanak foglalkozásokat, 
és bababörze is lesz a téren. Különlegesség 
a ládatorony-építés a hegyimentők segítsé-
gével, valamint a kalandpark. A Gyergyói 
Blues Riders Motoklub jóvoltából a bátor 
gyerekek motorra pattanhatnak. A moto-
rozás miatt délután négy és hat óra között 
le lesz zárva a Kossuth Lajos utca felső része. 

Az állandó jó hangulatról bohócok gon-
doskodnak, a Salamon Ernő Gimnázium 
színjátszói vállalták a szerepet. A szabadtéri 
programokkal párhuzamosan bemutatók, 
előadások is lesznek, fellép a Step Dance, a 
Hóvirág Néptáncegyüttes, a Figura Stúdió 
Színház pedig a Titok című mesejátékot 
adja elő. Zárómozzanatként Kerekecske 
esztendőcske címmel gyerekkoncertre kerül 
sor Orbán Ferenc előadásában. Gáspár Judit 
szervező elmondta, a cél, hogy minél több 
gyerek megtalálja a kedvére való programot 
és jól érezze magát ezen a napon. 
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Muzlinger Attila és távcsöve. Az amatőr csillagászok várják a fiatalokat is körükbe fotó: Balázs katalin

Körkép

felvállalták a gyerekvédelem 
által nyert pályázat önrészét

További fontos tervezet volt 
a Har gita Megyei Szociális és 
Gyerekvédelmi Igazgatóság ál-
tal nemrég megnyert 3,2 millió 
lej értékű pályázat 28 százalékos 
önrészének felvállalása. A projekt 
során a Szent Anna Elhelyező 
Központ bentlakása helyett hét 
családi típusú ház épül a speciá-
lis odafigyelést igénylő gyerekek 
számára, illetve egy új rekuperá-
ciós központ is.


