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> Egészség játszva. Általános iskolás 
gyerekeknek és a Roseal focicsapat 1999-
es tagjainak kínált tartalmas nyári szóra-
kozást a székelyudvarhelyi Delphi Egye-
sület Egészség játszva tábora, mely június 
22–26. között zajlott Homoródfürdőn. 
A Székelyudvarhely Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a Depovit gyógyszer-
tár támogatásából megvalósított tábor 
során a gyermekeknek több tevékenység 
kipróbálására, illetve gyakorlására nyílt le-

hetőségük. Ismerkedhettek az egészséges 
életmód alapjaival, a testmozgás fontos-
ságával, a férfivá, nővé éréssel kapcsolatos 
tudnivalókkal, valamint a helyi mondák-
kal, melyet a Visus Kulturális Egyesülettől 
kapott legendatérképen meg is tekinthet-
tek. Napközben a résztvevők különböző 
kézműves-foglalkozásokon mutathatták 
meg kézügyességüket, kitartásukat, kreati-
vitásukat: ismerkedhettek a bútorfestés, a 
szalmafonás, a bogozás rejtelmeivel, vagy 
választhatták a gyöngyfűzést – a fociedzés 
elsősorban a fiúknak szólt. Volt közös tú-

rázás, lovaglás, tollasozás, esti bújócska, 
esténként pedig közös éneklés, társasjáték. 
„A résztvevőktől kapott visszajelzések ar-
ról tanúskodnak, hogy a gyermekek jól 
érezték magukat, a tábornak sikerült el-
érnie kitűzött célját. A tizenéves fiatalok 
játékosan, interaktív módon sajátították el 
az egészségük szempontjából fontos isme-
reteket, megtapasztalhatták a közösségi 
életet, a nemes versengést, alkalmuk nyílt 
kreativitásuk kibontakoztatására, önbizal-
muk növelésére” – tájékoztatott az egye-
sület részéről László Laura.

Körkép
udvarhely

Új arcot kap a székelyudvarhelyi 
piac: felújítják a csatornarendszert, 
az asztalokat, kicserélik a tetőszer-
kezetet, az aszfaltburkolatot és a 
fémkorlátot. Emellett a lakótelepi 
zöldségpiacokat is tatarozzák. Vár-
hatóan még idén ősszel.

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

Múlt héten a Székely udvar-
helyi Polgármesteri Hivatal 
városgazdálkodási osztályá-

nak munkatársai nekiláttak lebontani 
a Vásártér utcai városi zöldségpiac mel-
lett futó járdánál a régi fémkorlátot 
– helyére kovácsoltvas kerítés kerül. 
A tervek szerint a teljes piacot új, mu-
tatósabb kerítéssel veszik körbe, tehát 
a Nagy-Küküllő melletti szakasznál is 
kicserélik az évtizedes korlátokat. Sőt 
a folyó mellett úgy alakítanák ki a vé-
dőkorlátot, hogy ne lehessen autóval 
is közlekedni: nem ritka ugyanis, hogy 
az árusok, vásárlók a járdán járművel 
oldalról közelítették meg a piacot. 

A kerítés felállításával a piactér új 
arcot kap, az idei felújítási, tatarozási 
munkálatok viszont többről szólnak. 
Az elképzelés szerint az asztalokat és 
a csatornarendszert is felújítják, újra-
festik a tartóoszlopokat, lecserélik a 
tetőszerkezetet. Új aszfaltréteg kerül a 
piactérre – az esővizet a folyóba veze-
tik, hogy egy nagy esőzést követően a 
téren ne maradjanak tócsák.

A piac befedése azonban, mint 
megtudtuk, egyelőre nem szerepel 

napirenden. Öt-hat évvel ezelőtt 
született egy olyan elképzelés, hogy 
a piac közepére egy befedett épü-
letet, csarnokot húznának – elő-
tanulmányok, tervek is készültek, 
az akkori városi tanács viszont arra 
hivatkozva, hogy költséges beruhá-
zásról van szó, nem bólintott rá a 
munkálatokra, a téma pedig azóta 
nem került újból terítékre.

Az idénre tervezett munkálatok 
viszont előrelépést jelentenének, hi-
szen a városi zöldségpiacon uralkodó 
áldatlan állapotot megszüntetnék, 
a piac régi képét átpofoznák. A pol-
gármesteri hivatal idei tervei között 
nemcsak a nagypiac, hanem a negye-
dekben található kis zöldségpiacok 
felújítása is szerepel: tataroznák, kicse-
rélnék az asztalokat, a tetőszerkezetet, 

majd rendeznék a területet a Bethlen 
negyedben található Győzelem és Kis-
köved utcai piacnál, illetve a Tábor és a 

Sziget negyedinél. A polgármesteri hi-
vatal illetékesei szerint a munkálatokra 
legkésőbb őszig sort kerítenek.  

Szükség lenne egy új barompiacra

A II. Rákóczi Ferenc utcai barompiac területének nagy részét, felénél ki-
csivel nagyobb felületét a korábbi tulajdonosok visszaigényelték és vissza is 
kapták. Ez ügyben per is folyt, melyet az örökösök nyertek meg – mindez 
pedig azt eredményezte, hogy jelentősen leszűkült a városi barompiac te-
rülete. A mérések szerint autós piacnak még elegendő lenne a felület, ám 
bazárral együtt már szűkös a hely. Fél éve született az az elképzelés, hogy 
a kettőt különválasztják: szombaton lenne a bazár, vasárnap az autós piac 
– konkrét döntés még nem született. Azt viszont az illetékesek már előre-
vetítették, hogy ha a két piac különválasztva sem fog tudni működni, akkor 
a városnak hosszú távon új helyet kell keresnie ezekre a tevékenységekre. Ez 
nem lesz könnyű, hiszen a jelenlegi felület jó elhelyezkedésű, könnyen meg-
közelíthető és parkolóval is rendelkezik.

FElÚjítják a piacokat

Megszépülnek Udvarhely vásárterei

Határon-tÚra 2011

Kapcsolatteremtés bringanyeregből

Vásárlók a székelyudvarhelyi piacon. Szebb teret kapnak fotó: máthé lászló ferenc

történElmi Hadjáratok

Elérte célját a já-
tékos időutazás

„itt még soha nem jártam!” – hang-
zott el gyakran a történelmi Had-
járatok résztvevőinek szájából. A 
Szent lászló kistérségi társulás 
által szervezett játékos időutazás 
lényege éppen ez volt: felhívni a fi-
atalok figyelmét a körülöttünk lévő 
természeti szépségekre, értékekre. 

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Egy hónapon keresztül zajlottak 
a Történelmi Hadjáratok prog-
ramjai: voltak bicikli- és gyalog-

túrák, volt Csodakosár játék, a részt-
vevők bebarangolhatták a környéket, 
igaz, az utolsó programot, a telekfalvi 
barlangtúrát és számháborút elmosta 
az eső. A társulás huszonöt éves elnö-
kének, Gál Barnának az volt a célja, 
hogy felhívja a figyelmet térségünk 
szépségeire, ér tékeire. „Mások sok száz 
kilométert utaznak azért, hogy meg-
nézzék ezeket a »csodákat«, mi pedig 
nap mint nap elmegyünk mellettük” 
– mondja Gál, hozzátéve, a hazai okta-
tási rendszer és nagyon sok pedagógus 
hiányossága, hogy nem figyelnek szü-
lőföldünk értékeire. „Magyarországra 
viszik kirándulni a gyermekeket, ho-
lott mennyi szépség, mennyi érték vesz 
körül bennünket!” Gál örült annak, 
hogy – mint mondta – az udvarhelyi 
polgármesteri hivatal mellett az isko-
la és az egyház volt a programsorozat 
fő támogatója, a diákok mozgósítója. 
A térségben egyedülállónak számító 
kezdeményezés annak dacára is sikeres 
volt, hogy a szervező szerint manap-
ság nagyon nehéz rávenni a fiatalokat 
arra, hogy mozduljanak ki a számító-
gép mellől, biciklizzenek, gyalogtúráz-
zanak – ezért is öntötték játékos for-
mába a programokat. „Élményszámba 
ment, amikor a túrák során sok fiatal 
rádöbbent: nem is tudták, hogy ilyen 
látványosságok vannak lakóhelyük 
közelében” – mesélte Gál Barna.

A túrák során közel száz személy 
gyalogolt vagy pattant bringára, a leg-
fiatalabb öt-, a legidősebb pedig hat-
vanéves volt.

Csíkszeredából is sokan kíváncsi-
ak voltak Udvarhelyszék szépségeire, 
amiket a Csodakosár játékba lehetett 
nevezni: a tizenhat látványosságra ösz-
szesen 352-en voksoltak, az erre a célra 
létrehozott honlapot pedig 2300-an 
látogatták meg az egy hónap során. 
Gál ígéri: lesz folytatás, legközelebb 
talán már az ősz folyamán.

„távol tartjuk magunkat a poli-
tikai üzenetektől: ez a megmoz-
dulás a sportról, a kapcsolatte-
remtésről szól” – jelentette ki 
tegnap délutáni sajtótájékoz-
tatóján Eisenkrammer károly. 
a Határon-túra 2011 elneve-
zésű kerékpártúrát szervező 
budapesti Vuelta Sportiroda 
ügyvezetőjétől megtudtuk, idén 
Gyimesbükk és Budapest kö-
zött 850 kilométert tekernek a 
résztvevők.

J. Á.

„Szégyellem magam, de be-
vallom: negyvenegy évig 
nem voltam Erdélyben, 

s ezzel még vannak így néhány mil-
lióan Magyarországon” – mondta 
Eisenkrammer. A kerékpártúra egyik 
célja éppen a kapcsolatteremtés az 
anyaországi és a székelyföldi, erdélyi 
magyarok és nem utolsósorban ma-
gyarok és románok között – vallják 
a szervezők. Mondhatni, a határon 
átívelő bringatúra második kiadá-

sához érkezett, hiszen tavaly Révész 
Máriusz fideszes politikus kezdemé-
nyezésére Budapestről indultak és a 
megyeszékhelyre érkeztek – jótékony-
sági céllal is – a KorszakVáltó Határon 
Túra résztvevői. Idén augusztus 13-án 
Gyimesbükkről indul a karaván és hu-
szadikán érkezik meg a Kossuth térre. 
Az első, nulladik nap tulajdonképpen 
az összeszokást szolgálja, a hivatalos, 
ünnepi műsorral pompásabbá vará-
zsolt rajtra augusztus 14-én kerül sor 
Székelyudvarhelyen.

A várhatóan mintegy kétszáz 
résztvevő a nyolc nap és nyolcszáz-
ötven kilométer során száz tele-
pülésen teker át. A szervezők idén 
még több erdélyi bringásra számí-
tanak, akik a www.hatarontura.hu 
honlapon jelentkezhetnek – 53–70 
ezer forint ellenében. Az Élmény. 
Teljesítmény. szlogenű kerékpártúra 
fővédnöke Schmitt Pál, Magyaror-
szág elnöke, sportnagykövete pedig 
Pulai Imre olimpiai és világbajnok 
kenus.


