
Tenisz-, valamint kerékpáros 
ügyes ségi versennyel, ingyenes 
buszozásilehetőséggel,biciklitú-
rával, valamint sok érdekes moz-
gásprogrammal várják az érdek-
lődőket a hétvégén az Európai
Mo bilitási Hét rendezvénysoro-
zatszervezőiCsíkszeredában.
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Hetedik alkalommal szer-
vezi meg a Polgár-Társ 
Alapítvány az Európai 

Mobilitási Hetet Csíkszeredában 
és környékén. 

– A rendezvény, amely a Tusnád 
Ásványvíz Rt. támogatásával jött 
létre, célul tűzte ki az európai vá-
rosok fenntartható mobilitásának 
elősegítését, valamint a polgárok 
egészségi állapotának és életminősé-
gének javítását – tudtuk meg Cseke 
Andreától, az alapítvány program-
szervezőjétől. – Rendezvényünkkel 
minden korosztályt igyekszünk 
megszólítani és gyaloglásra, kerék-
pározásra, aktívabb és egészsége-
sebb életmódra ösztönözni.

Hozzáfűzte, minden évben 
igyekeznek újítani a programon, 
hogy változatosabb legyen, és kü-
lönböző mozgás- és kikapcsoló-
dási lehetőségeket mutasson be az 
érdeklődők számára. A nyitott és 
ingyenes rendezvény látogatottsá-
ga nagyon függ az időjárástól is.

– Eddig szerencsénk volt, és 
mindig sikerült pár száz részt-
vevőt összegyűjteni a mobilitási 
hét alkalmával, reméljük, hogy 
ez idén sem lesz másképp – nyi-
latkozta a programszervező –, 
tavaly például fitneszmaratonra 
hívtuk az érdeklődőket a városi 
sportcsarnokba, ahol különböző 
fitneszformákat gyakorolhattak 
oktatók segítségével; idén pedig 
a Transylvanian Tennis Club se-
gítségével, Mobility Open címmel 
kétnapos teniszversenyt szerve-

zünk, amelyre 14 éven felüliek 
jelentkezését várjuk.

Mint mondta, céljuk felhívni 
a figyelmet erre a nagyszerű spor-
tolási és kikapcsolódási lehetőség-
re, amely egyre nagyobb népsze-
rűségnek örvend Csíkban is.

Emellett újdonság a szom-
batra tervezett vízitúra az Olt 
Csíkszereda–Sepsibükszád szaka-
szán, amelynek célja azonosítani a 
szennyezett részeket, folyó menti 
szemétgátakat, szennyvíz-befo-
lyásokat. A túrán szakértőkből, 
valamint újságírókból álló bizott-
ság vesz majd részt, tudtuk meg 
a rendezvény szervezőitől. Ezzel 
párhuzamosan lesz a „kincskereső” 
kerékpártúra a Hárs útján, amely-
nek során a résztvevők kerékpáron 
jutnak el a szentléleki hárshoz, a ta-
valyi Év Fája Romániában verseny 

győzteséhez, miközben megoldják 
az indulásnál kapott feladatlapot.

Vasárnap tartják a kerékpáros 
ügyességi versenyt, amely idén a tér-
felújítási munkálatok miatt a jégpá-
lya előtti téren szervezik meg. 

– A verseny után gyerekek és 
felnőttek egyaránt kipróbálhat-
ják a zumbát, amely egy új, de 
városunkban is egyre kedveltebb 

mozgásforma, a latin táncok és 
a fitnesz keveréke – mondta el 
Cseke Andrea. 

Emellett a pénteki napon min-
denki ingyen utazhat a városi 
buszjáratokon. Ezzel a tömegköz-
lekedés hasznosságára szeretnénk 
felhívni a figyelmet, amely hosszú 
távon akár megoldást is jelenthet-
ne az egyre forgalmasabb városi 
utak problémájára. 

A Polgár-Társ Alapítvány prog-
ramszervezője szerint a rendezvény 
évről évre nagyobb népszerűség-
nek örvend, remélik, hogy ezt az 
érdeklődést idén, vagy akár évek 
múltán is fenn tudják tartani.
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Körkép
csík

A tévéhíradókat néző ember többnyire elszörnyülködik a 
látottakon: az áldozatokat szedő közúti, vasúti vagy légi bal-
eseteken, az utcákat-falvakat elsöprő árhullámokon, az éhező 
gyermekek láttán vagy a katonai konfliktusokat, terrortáma-
dásokat szemlélve. S közben mindvégig arra gondol, hogy ez 
ővele nem történhet meg. Valahogy úgy vagyunk vele, mint az 
egyszeri lányos apa, aki azt hitte, hogy csak a szomszéd lányát 
kerülgetik a legények.

Aztán pofonként éri a vérmes, illetve a vér és a szenvedés 
látványát kéjesen szörnyülködve szemlélő tévénézőt az első au-
tóbaleset – legyen az egy ártatlan koccanás –, vagy egy végtag-
törés, a család valamelyik tagját sújtó súlyos betegség, a falut 
elöltő áradás.

Pár napja Horvátország mártír városában, Vukováron 
jártam. Ott mesélte egy magyar gyógyszerésznő, hogy milyen 
borzalmakat ért meg a háború alatt. S elbeszélést azzal kezd-
te, hogy 1991-ben hallották, hogy a környéken, Baranyában 
milyen szörnyűségeket vitt véghez a jugoszláv néphadseregnek 
nevezett szerb hadsereg, de szilárd volt a meggyőződésük, 
hogy velük nem fordulhat elő, hogy gránátot dobnak be a 
lakásuk ablakán; hogy fényes nappal elhurcolják a férfiakat, 
nőket, s hetek múltán kerülnek elő megtört testtel és lélekkel; 
vagy hogy csak évek múltán kerül elő a holttestük a környéken 

vagy a hajdani összefércelt ország távolabbi területén valame-
lyik tömegsírból; hogy az otthonukból elűzött menekültekre 
vadásznak kukoricások rejtekéből; vagy arra, hogy a kórház-
ból ráncigálnak ki beteget, orvost és ápolót, kivégzőosztag elé 
állítva. Mint mondta, ő maga sem hitte, míg férjét le nem 
könyörögte valamilyen csoda folytán a halálra szánt férfiakat 
szállító autóbuszról.

Majd szétlőtt épületeket mutatott, s elvezetett a város szé-
lén felállított kegyeleti helyre, ahol a nyolc szörnyű háborús 
esztendő áldozatainak emeltek emléket. Katonás sírkert a 

polgári áldozatoknak, a honvédőknek. Egy-egy sírkövön több 
név is olvasható: egész családokat irtottak ki a szerbek. Több 
száz sírhely még üres, azóta is keresik az áldozatokat.

Mint mondta, pár hete újabb tömegsírt találtak a város 
mellett egy farmon. Reméli, hogy annak a 61 áldozatnak 
a földi maradványait, akit – további 200 társukkal együtt – a 
vu kovári kórházból hurcoltak el, kivégezték őket, de holttestü-
ket mindmáig nem találták meg.

S nem hitték el, hogy a szörnyűségek őket is elérhetik a 
kórógyiak, egy két szerb falu közé szorult magyar falvacska 
lakói sem. Aztán ágyúval rombolták le templomuk tornyát, 
elhordták javaikat, s mikor a háború végén a túlélők hazame-
részkedtek, már őseik sírköveit sem találták meg a temetőben.

A szörnyűségekről szóló hírek kedvelőinek csak azt tudom 
ajánlani, hogy ha tehetik, látogassanak el erre a vidékre. A 
híradóélmény nem olyan, mint a valóság nyújtotta élmény. S 
azt megtapasztalva elmegy a kedvünk attól, hogy mások nyo-
morán csámcsogjunk.
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