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> Orbán Balázs-díjat alapítottak. Idén 
először ad át Orbán Balázs-díjat Hargita, 
Kovászna és Maros megye tanácsa egy-egy 
személynek mindhárom megyéből. A díjat 
a három székelyföldi megye szakintézmé-
nyeinek javaslatai alapján olyan személyisé-
geknek ítélik, akik elévülhetetlen érdemeket 
szereztek az egységes Székelyföld-kép kiala-
kításában, a térség sajátos hagyományaira 
alapozott modernizációjában. Az elismerést 
június 8-án, ünnepi esemény keretében ve-

hetik át a marosvásárhelyi Kultúrpalotában 
a kitüntetettek.

> Centenáriumi ünnepség a Gimnázium-
ban. A Csíkszeredai Római Katolikus Gimná-
zium épületének felszentelése 100. évfordulóján 
szervez vasárnap 15 órától, a Gimnázium főbe-
járatánál kezdődő ünnepséget Csíkszereda Pol-
gármesteri Hivatala, együttműködve Hargita 
Megye Tanácsával, a Szent Kereszt Főplébániá-
val, valamint a Márton Áron és a Segítő Mária 
gimnáziummal. Ez alkalomból leleplezik az újra 
elhelyezett, egykoron a főbejáratnál lévő emlék-

tábla szöveghű mását, továbbá az új talapzatra 
helyezett Mailáth Gusztáv Károly és Márton 
Áron püspökök szobrai mellett az Ujfalusi Jenő 

egykori polgármesternek és a Mikó Bálint főis-
pánnak emléket állító mellszobrokat. 

> Ballagnak a Sapientia végzősei. A Sa-
pientia – EMTE Csíkszeredai Karainak végzős 
hallgatói köszönnek el az egyetemtől  június 
3-án és 4-én: pénteken a hagyományos ökume-
nikus istentiszteleten vesznek részt a végzősök 
a csíksomlyói kegytemplomban – ide délután 
15.20 perckor gyalog, népviseletben indulnak a 
hallgatók az épület elől –, szombaton pedig bal-
lagási ünnepséget tartanak 11 órától a csíkszere-
dai Szakszervezetek Művelődési Házában.

sokan nyaralnak külfödön, de az olcsóbb ajánlatokat választják

Bulgária a legnépszerűbb úti cél

a Határok nélkül a Magyar sajtó-
ért alapítvány vált az Udvarhelyi 
Híradó kft. többségi tulajdonosává 
szerdától. a cégben eddig is társtu-
lajdonos baP agency továbbra is 
megtartja részét a vállalkozásban.

Mihály László
mihaly.laszlo@hargitanepe.ro

Többségi tulajdont szerzett 
június 1-jén az Udvarhelyi 
Híradó Kft.-ben a budapesti 

bejegyzésű Határok Nélkül a Magyar 
Sajtóért Alapítvány – közölte tegnap 
az Udvarhelyi Híradó Kft. A Székely-
földön több napilapot – Csíki Hír-
lap, Udvarhelyi Híradó, Gyergyói 
Hírlap, Vásárhelyi Hírlap –, valamint 
a szekelyhon.ro hírportált kiadó cég 
eddigi többségi tulajdonosa, Albert 
András székelyudvarhelyi üzletem-
ber lapunk megkeresésére nem kí-
vánta taglalni a tulajdonrészek alaku-
lását. Csupán annyit mondott, hogy 
az Udvarhelyi Híradó Kft.-ben eddig 
is tulajdonrésszel bíró – egyébként 
szintén az általa birtokolt – BAP 

Agency ezután is társtulajdonos ma-
rad – ezzel gyakorlatilag azt sugallva, 
hogy csupán a magánszemélyként 
meglévő saját részét adta el a buda-
pesti alapítványnak.

A Határok Nélkül a Magyar Saj-
tóért Alapítványról különben sem az 
internetes keresők nem adnak talála-
tot, sem a Magyar Köztársaság Bíró-
ságainak hivatalos weboldalán – ahol 
a bejegyzett egyesületek, alapítványok 
szerepelnek – nincsenek adatok. A 
tegnap megjelent közlemény pedig 
csupán annyit közöl, hogy az alapít-
vány „a Magyarország határain kívüli 
magyar nyelven folytatott sajtótevé-
kenység, ezáltal a magyar nyelv ápolá-
sára jött létre”.

Bár a mostani tulajdonosváltás az 
utóbbi évek legjelentősebb akvizíciója 
az erdélyi magyar sajtópiacon, nem az 
első eset, amikor magyarországi érde-
keltségű cég vásárol fel erdélyi sajtó-
orgánumot. Tavaly az Erdélyi Napló 
hetilap került a Magyar Nemzet című 
újságot megjelentető Nemzet Lap- és 
Könyvkiadó Kft. tulajdonába.

bulgária, törökország, Horvát-
ország, olaszország – idén ezek 
a legkedveltebb úti célok a szé-
kelyföldi turisták körében, akik-
nek választását nagymértékben 
befolyásolja, hogy ezekbe az 
országokba szerveznek pénztár-
cakímélőbb utakat az utazási iro-
dák. némi utánajárással viszont 
egzotikus helyekre is eljuthatnak 
a kalandra vágyók, az ügynöksé-
gek számára is ezek a megkere-
sések jelentik a kihívást.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Bulgária tengerparti üdülő-
helyeit részesítik előnyben 
idén is a nyaralni vágyók, de 

a „gazdaságosabb” megoldás jegyé-
ben jelentős érdeklődés mutatkozik 
Törökország, Horvátország, Gö-
rögország, Magyarország és Olasz-
ország szállodái vagy üdülővárosai 
iránt is. A csíkszeredai Fenyő Travel 
irodavezetője, Miklós Csilla azt kö-
zölte: a székelyföldi turisták köré-
ben a román tengerparttal szemben 
toronymagas előnyt élvez a bolgár, 
mivel ott kevesebb pénzért jobb 
szolgáltatások várják a nyaralókat.

Kevesebb érdeklődő 
a körutakra
Térségünkben az egyéni utazás 

a népszerűbb, a csoportos, szer-
vezett turista- és körutakra kevés 
jelentkező van. A külföldi nyaralás 
helyszínét a legtöbben az árak alap-
ján választják ki: ezért is népszerű 
Bulgária, ahol főszezonban, tehát 
június közepétől szeptember kö-
zepéig hét éjszakát háromcsillagos 
szállodában teljes (all inclusive) 
szolgáltatással fejenként 180–250 
euróért (750–1050 lejért) tölthet-
nek a nyaralók. Ugyanez a szolgál-
tatás szezonon kívül már 140 euró 
(580 lej) is lehet fejenként egy 
hétre. 

A törökországi árak tekinteté-
ben, ha ötcsillagos szállodában sze-
retnénk tölteni egy hetet, a Fenyő 
Travel ajánlata all inclusive opcióval 
450 eurótól (1860 lejtől) kezdődik, 
négycsillagos hotel esetében pedig 
370 eurótól (1530 lejtől).  

Az egzotikus úti célok – mint 
mondjuk a Kanári-szigetek meg-
látogatása főszezonban – akár 900 

euróba (3750 lejbe) is kerülhetnek 
fejenként teljes ellátással négycsil-
lagos szállodában, vagy félpanzió-
val 700–800 euróba (2850–3300 
lejbe). 

„Lényegesnek tartom megem-
líteni az őszi, úgynevezett »szoci-
ális« programokat. Szeptember-
től a spanyolországi Costa Brava, 
Mallorca is elérhetőbb úti cél, hét 
éjszakát teljes ellátással 445 euró-
ból (1840 lejből) is megoldhatnak 
fejenként a turisták. Ezek a prog-
ramok többnyire 55 éven felüli-
eknek szólnak, de az is előfordul, 
hogy nincs korhatár-szabályozás. 
Az említett példánál maradva, a 
spanyol idegenforgalmi miniszté-
rium támogatásának köszönhető-
en kedvezőbbek az árak a főszezon 
lejárta után” – tudtuk meg Miklós 
Csillától.

„Újabb tereket hódítunk meg”
„Aki utazni akar, azt minden 

szükséges tanáccsal el tudjuk látni, 
és megtaláljuk számára a legkézen-
fekvőbb, leggazdaságosabb megol-
dást. Sokszor az információhiány 
miatt gondolják az emberek, hogy 
csak sok pénzből lehet utazni. Ha 
nem rettenünk vissza attól, hogy 
a térképet is a kezünkbe kell ven-
nünk, és bizonyos helyzetekben 
magunk intézkedjünk – például 
vonat- vagy buszjegyet váltsunk –, 
akkor egészen izgalmas kirándulá-
sokat úszhatunk meg jobbára csak 
útiköltség-fizetéssel. Általában ez 

a nagyobb tétel, mert sok helyen 
akár már 20 euróért (83 lejért) is 
találni szállást” – vázolta az utazni 
vágyók további lehetőségeit Pász-
tor Mihály. A Transair Agency 
marketingigazgatója szerint az 
utazási irodáknak is az a kihívás, 
ha klienseiket egzotikus helyek-
re utaztathatják, de ehhez szük-
ség van a nyaralni vágyók pozitív 
hozzáállására is. „Ha valaki nem 
kíváncsi a különböző országok 
hangulatára, az ételekre, az ottani 
kultúrára, akkor mi mutathatunk 
neki száz útifilmet is, az sem hozza 
meg a kedvét. Szerencsére, a széke-
lyek is kezdik felismerni, hogy jó 
látni más helyeket is mint Székely-
föld, ami tudvalevően a legszebb 
mind közül” – mondta Pásztor 
Mihály. A Transair Agency nem-
csak térségünkből közvetít, szer-
veznek utazásokat Kolozsvárról, 
Marosvásárhelyről, Budapestről, 
de külföldi utasaik is vannak Ang-
liából és Írországból. „Amit nem 
szeretünk, hogy inkább Bulgáriá-
ba, Törökországba, Olaszországba 
akarnak menni az emberek, szeret-
nénk viszont, ha a Távol-Keletre és 
Nyugatra is nyitnának” – részle-
tezte Pásztor. Az idén már voltak 
utasaik Portugáliába: ebben az 
évben négyen mentek, de remé-
nyeik szerint jövőben már 15-20-
an is ezt az országot választják úti 
célnak. A Transair Agency adatai 
szerint egyre népszerűbbek a lu-
xushajón tett körutak is. 

A bolgár üdülőtelepek jobb feltételeket kínálnak kevesebb pénzért fotó: mihály lászló

eladta tUlajdonrészét albert andrás

Budapesti kézben 
a Hírlap-család

Megemlékező felvonu-
lást tartanak a csíkszéki 
huszárok június negye-

dikén, a Nemzeti Összetartozás 
Napján. A rendezvény délután 16 
óra 32 perckor kezdődik (mint is-
meretes, ebben az időpontban ír-
ták alá a trianoni szerződést, amely 
elvette Magyarország területének 
kétharmadát). Ezt megelőzően 
a Csíkszéki Mátyás Huszáregye-
sület tagjai lóháton levonulnak 
Csíksomlyóról a magyar konzulá-
tus előtt található Gloria Victis-
szoborhoz, ahol a többi szervező 
(Hatvannégy Vármegye Ifjúsági 
Mozgalom és az Erdélyi Magyar 
Ifjak szervezete), illetve a résztve-
vők csatlakoznak. 

A huszárok délután négy óra-
kor indulnak el Csíksomlyóról, a 
Fodor-ház elől. A menethez csat-

lakozik a szentimrei rezesbanda 
is. A rendezvény központi helye a 
Szabadság tér lesz, itt a résztvevők 
beszédeket, szavalatokat hallgat-
hatnak meg és fellép az Árvácska 
együttes is. 

MegeMléKező felvonulás lesz június negyediKén

Trianon évfordulója
fogadalmi esküt tesznek 

Ünnepélyes fogadalmat tesz 
közel harminc huszár vasárnap 
a csíksomlyói kegytemplom-
ban. Az eseményen jelen lesz 
a huszárok erdélyi tisztikara, 
köztük Miholcsa József, az er-
délyi huszármozgalom elindí-
tója is. Az eseményre egy koro-
naőr felügyelete alatt elhozták 
a Szent Korona egyik hiteles 
másolatát. 


