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A nővérek iskolája 
Az udvarhelyi városközpontban 
élő és tevékenykedő mallersdorfi 
nővérek napközit, iskola utáni 
foglalkoztató központot és kisebb 
gyerekotthont is működtetnek. 
Költségeiket rendjük fedezi, a hi-
ányzó összegeket pályázatok ré-
vén pótolják. Legutóbb a Hargita 
Megyei Szociális és Gyermekvé-
delmi Igazgatóság segített rajtuk. 

Máthé László Ferenc
mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro

Közösségi életet is folytatnak 
a székelyudvarhelyi mal
lersdorfi ferences nővé rek 

városközponti, a Ferenc rendi temp
lom melletti házegyüttesükben. 
Farkas Gabriella, vagyis Fidelis 
nővér lapunknak arról számolt be, 
hogy 1996 óta működtetnek alsó 
tagozatosoknak iskola utáni fog
lalkoztatást, illetve ugyanitt nap
közi és Názáretház is van. Utóbbi 
egyfajta kisebb gyerekotthon, a 
gyermekvédelmi igazgatóság révén 
kerülnek ide hátrányos helyzetű, 
árva vagy problémás, például al
koholista, gyerkeiket nevelni nem 
tudó, nem akaró szülők gyerekei. 
Iskola utáni foglalkozásra külön
böző iskolákból negyvenkét 1–4. 
osztályos gyerek jár a nővérekhez, 
akikkel a délelőtt tanultakat ve
szik át, a gyerekek délután hatkor 
mennek haza. „Olyan gyerek is van, 
aki itt járt napközibe, majd vissza
jön délutáni foglalkozásra. Elvi
leg fizetni kellene nálunk is, mint 
minden napköziben vagy délutáni 
foglalkozáson, ám a legtöbb eset
ben szociális okok miatt a szülők 
anyagilag nem támogatják a tevé
kenységünket, sőt sok esetben még 
a kapcsolatot is alig tudjuk tartani a 
gyerekek hozzátartozóival. Így az 
oktatási tevékenységet többnyire a 
németországi központunk támo
gatja adományok révén, illetve mi 
is pályázunk” – részletezte a nővér. 
Arra is kitért, legutóbb a Hargita 
Megyei Szociális és Gyermekvédel
mi Igazgatóságnál nyertek pályáza
tot: két hónapig fedezik a gyerekek 
élelmezési költségeit. „Nagy segít
ség, hisz állami támogatásban nem 
részesülünk, és az élelmezés sokba 
kerül” – tette hozzá Fidelis nővér.

Az intézményben nyáron is 
zajlik az élet: a gyerekeket táborba 
viszik Homoródremetére, illetve 
rokoni kapcsolatok révén a Zsil
völgyébe, Dévára, ahol egy kicsit a 
román nyelvet is kóstolgathatják. 

Alig három héttel a kecsed kis
faludi ivóvízszolgáltató rendszer 
felavatása után újabb rendszert 
avattak fel Farkaslaka község-
ben: ezúttal a firtosváraljai háló-
zatot adták át.

HN-információ

A megyei tanács Víz és csa
tornarendszerek kiépítése 
Hargita megye 300nál keve

sebb lakosú településein a 2008–2012 
időszakban elnevezésű programja 
révén, a régi rendszer kicserélésével 
és bővítésével valósult meg az ivóvíz

ellátás Firtosváralján. Albert Mátyás 
farkaslaki polgármester elmondta, 
az új rendszer fertőtlenítőállomást is 
tartalmaz, ezért a víz bátran fogyaszt
ható. A firtosváraljai közösség életét 
ezentúl egy gyűjtőaknából, 1750 mé
ter fővezetékből, valamint 650 méter 
elosztóvezetékből álló ivóvízszolgál
tató rendszer teszi könnyebbé. A víz 

ihatóságát egy automata klóradagoló 
biztosítja, a rendszer tartalmaz egy 
tűzcsapot és egy közkutat is.

„A megyei tanács költségve
téséből 137 640 lej ráfordítással a 
lakosság java része fertőtlenített vi
zet ihat. Ezt a beruházást 12 éven 
belül az út követi a sorban, lépés
ről lépésre felértékelődik a térség. 

Az infrastrukturális beruházások 
vonzóvá teszik a turisták számára a 
térséget” – fejtette ki Borboly Csa
ba. A megyei tanács elnöke szerint 
három éve a kis települések felzár
kóztatásán van a hangsúly, mivel ez 
is egy módszer településeink elnép
telenedésének megállítására.

Farkaslaka helyi tanácsa 14 000 
lej értékben a vízbefogást, a tartá
lyok bekerítését, a tereprendezést 
és egyéb járulékos munkálatokat 
fedezte, amelyeket Kovács Lehel al
polgármester szavaival élve a lako
sok lelkiismeretesen elvégeztek.

hírfolyam

> A horgászok tagsági gyűlése. Ma 
18 órai kezdettel a Nagyküküllő Vadász és 
Sporthorgász Egyesület gyűlést szervez, 
amelyre azokat az egyesületi tagokat várják, 
akiket érdekel vizeink, halaink, horgásztár
saink sorsa és jövője. A megbeszélésre a Kos
suth Lajos utcai Első Emelet kávézó hátsó 
termében kerül sor, ahol minden résztvevő
nek lehetősége nyílik arra, hogy elmondja 
észrevételeit, tanácsait, ötleteit a horgászat
tal kapcsolatban, illetve különböző határo

zatok születnek, átvitatják az aktuális prob
lémákat és teendőket. A gyűlésen több kér
déskört megvitatnak: szó lesz a Nyikópatak 
mérgezéséről és az eset következményeiről, 
valamint az Ivópatak kérdése is terítékre ke
rül. Utóbbinál két fő problémára szeretné
nek megoldást találni: a település szennyvize 
a patakba ömlik, illetve néhány mesterséges 
gát úgy van megépítve, hogy a halak nem 
tudnak feljutni az ívóhelyekre. A tervezet 
szerint tárgyalni fognak arról is, hogy mi 
legyen az egyesület hatáskörébe tartozó sík
vizekkel, illetve beszélnek arról is, hogy egy 

kisebb gátat kellene építeni a NagyKüküllő 
varsági szakaszán, hogy az elszaporodott sü
gérek ne tudjanak felúszva a folyón károkat 
okozni az ott élő populációkban.

> Siklóernyős napok. A hétvégén, pén
tektől vasárnapig újabb siklóernyős napo
kat szervez a Blue Sky Siklóernyős Egye
sület – Székelyudvarhelyen ilyen jellegű 
megmozdulásra ötödik alkalommal kerül 
sor. Helyszínül az udvarhelyi siklóernyősök 
egyik kedvenc pontja, a fenyédi tető szolgál, 
ahol mindenki, aki e sportág iránt érdeklő

dést mutat, repülhet is, belekóstolhat ebbe 
a világba egy tandem, vagyis páros repülés 
során. 

> Áramszünet. A Villamossági Válla
lat vezetősége felhívja a lakosság figyelmét, 
hogy holnap 8–15 óra között javítási mun
kálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás 
Székelyudvarhelyen a következő utcákban: 
Építők (2., 4., 6., 8., 10., 12., 14. szám alatt), 
Győzelem (18., 20., 22., 24.), Asztalosok (1., 
3.), valamint az Építők utcai kazánház is 
áram nélkül marad erre az időszakra. 

Ákos Adj hitet! című dalával ta-
valy június 15én délben kezdte 
meg adását a székelyudvarhelyi 
Más rádió. A tegnapi szülinapi 
partin megtudtuk, a jelenleg csak 
interneten hallható adó a tervek 
szerint földi sugárzású lesz. Szabó 
Attila főszerkesztő addig is ígéri: 
nem ülnek fel a jövőmenő divat-
hullámokra, továbbra is másképp 
szólnak.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Orrfacsaró szagok, émelyítő 
illatok lengték be tegnap 
délben a Kőkacsa teret. A 

Más rádió rendhagyó módon illat és 
szagkiállítással jubilálta születésnap
ját: tegnap volt egy kerek éve, hogy a 
Modern Üzleti Tudományok Főisko
lájának (MÜTF) székelyudvarhelyi 
képzési központja elhatározta, lét
rehoz egy médiumot, amely „úgy 
kisközösségi, úgy lokális, hogy a 
Kárpátmedencében és a nagyvilág
ban gondolkodik”. A szerkesztőség 
melletti kis téren kiteregetett zoknik, 
munkaruhák, bankók („a pénznek 
nincs szaga?”), egy izzadtságtól át
itatott SKmez, hamutartónyi ciga
rettacsikk, kutyaürülék, palackozott 
Vargapatakvíz, gumicsizma, renge
teg füstölő, s egy rézedényben a fő
szerkesztő szerint „a városra jellemző 
sz…kavarást” is ki lehetett próbálni.

Geréb László, az internetes rá
diót megálmodó MÜTFigazgató 
elmondta, úgy gondolkodtak, „ha 
már van kommunikációs képzésünk, 
akkor létrehozunk egy gyakorlómű
helyt is”, s nagy örömükre a Príma 

Rádió egykor nagy népszerűségnek 
örvendő Más című műsorának szer
kesztője, Szabó Attila vállalta az új 
médiaorgánum főszerkesztését.

Szabó elmondta: jó szellemi kör
nyezetben, főiskola és könyvtár szom
szédságában működnek, hiszen „egy 
rádió tulajdonképpen egy szellemi 
műhelyt jelent, nem igaz, hogy fel kell 
ülni a különböző divathullámokra”.

A Más rádió létrejöttét egyébként 
a homoszexuálisok és leszbikusok is 
üdvözölték: Szabóék levelet kaptak 
egy, a „másokat” megszólító interne
tes honlaptól, amelyben a feladó idő
szerűnek nevezte egy „róluk szóló” 
rádióadó indulását, amely az ő érde

keiket képviseli. „Amíg villámgyors 
válaszlevelemben nem tisztáztam a 
helyzetet, addig honlapjukon öles 
betűkkel virított: Hallgasd a Más 
rádiót!” – mesélte nevetve Szabó. A 
főszerkesztő azt mondja, elsősorban 
a jó zene miatt hallgatják őket, de a 
műsort nyilván megpróbálják tarta
lommal is feltölteni, „már amennyire 
fel tudjuk ilyen kevés munkatárssal”. 
Hamarosan egy környezetvédelemről 
szóló, környezettudatosságra nevelő 
műsorral jelentkeznek, nemsokára 
pedig Chris Worman, a közösségi 
alapítvány vezetője hetente egyszer 
angol nyelven szól a hallgatósághoz, 
mától pedig esti mese is van. Apro

pó, hallgatóság, hallgatottság: Szabó 
szerint több mint hatmilliárd poten
ciális hallgatójuk van, s noha nem 
publikus, annyit elárult, hogy na
ponta több százan követik figyelem
mel adásaikat. „Természetesen nagy 
a nyomás rajtunk, de nem ülünk fel 
mindenféle divathullámra: inkább 
kevesebb, de igényesebb hallgatósá
got akarunk” – fejtette ki. A Star és 
Príma rádiók mellett a tervek szerint 
a Más is földi sugárzású lesz, tudtuk 
meg a főszerkesztőtől.

A Más rádió pénteken este nyolc
tól a művelődési házban ingyenes 
Bohém Ragtime Jazz Bandkoncertre 
várja az igényes muzsika kedvelőit.

HÁroM rÁdIójA LeSz UdvArHeLyneK

Éterbe készül a Más

Szabó Attila, a Más rádió főszerkesztője. Rendkívüli stílussal igényesebb hallgatóságot céloznak meg fotó: máthé lászló ferenc


