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Nagy olajgyűjtés Erdély-szErtE

Szombaton meg lehet 
szabadulni a hulladéktól

Október közepén immár sokadik 
alkalommal összehangolt hasz-
náltolaj- és hulladékgyűjtésre ke-
rül sor Erdély több városában,.

HN-információ

Október 15-én tizenegye-
dik alkalommal szervezi 
meg a Zöld SzékelyFöld 

Egyesület partnerei segítségével 
(Ave Kft., Eco Trend Europa, Csík-
szereda Polgármesteri Hivatala) 
Csíkszeredában a népszerű Nagy 
olaj- és hulladékgyűjtés elnevezé-
sű programját. Az elmúlt két és 
fél év során 4075,72 liter használt 
étkezési olajat adott le Csíkszereda 
lakossága az alkalmi gyűjtőponto-
kon. A Nagy olaj- és hulladékgyűj-
tés alkalmával a már megszokott 
négy gyűjtőponton, 10–14 óra 
között lehet leadni a hulladékokat: 
Szabadság tér, dendrológiai park, 
Székely Károly Líceum, valamint 
a Tudor negyedi József Attila is-
kola szomszédságában. Ez alka-
lommal nemcsak olajat, hanem 
papírhulladékot, műanyag hulla-

dékot, üveghulladékot, szárazele-
met, villany- és neonégőket, CD- 
és DVD-lemezeket, alumínium 
dobozokat, nyomtatófesték-do-
bozokat, elektronikai hulladékot, 
akkumulátorokat és lejárt szava-
tosságú gyógyszereket is le lehet 
adni. Szintén szombaton déli tíz 
és délután két óra között lehet 
leadni az étkezéisi olajat, de a mű-
anyag-, papírhulladékot, használt 
elemet, DVD-t, CD-t, üveget és 
lejárt szavatosságú gyógyszert is 
Székelyudvarhelyen. Itt az akci-
ót az Orbán Alapítvány szervezi. 
Gyűjtőpontok: C+C áruház (volt 
Spar) parkolója, a Merkúr áruház 
parkolója, a Kisköved utcai és a 
kórházzal szembeni Szuper-üz-
letek, a Tábor negyedi Horizont 
üzlet és a szombatfalvi kicsi vo-
natállomás.

A szervezők arra számítanak, 
hogy a gyűjtéshez csatlakoznak a 
már hagyományos résztvevőknek 
számító települések is: Sepsiszent-
györgy, Barót, Székelykeresztúr, 
Gyergyószenmiklós is.

Nagyon törékeny a kormány-
oldal többsége a szenátusban, 
pontosan egy fővel van több 
szenátora a hatalomnak, mint 
az ellenzéknek. Ez elég lenne 
a törvények megszavazásához, 
ha nem lennének hiányzók. 

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Jelenleg 137 tagja van a sze-
nátusnak, ez azt jelenti, hogy 
69 szavazatra van szüksége a 

többséghez, ami a koalíció 70 sze-
nátorával elméletben teljesül is, vi-
szont sokszor nem a papírforma lép 
érvénybe. Jól szemlélteti ezt a hely-
zetet a szerdai szenátusi plénum 
is, amikor nem volt meg többség a 
törvények megszavazásához. Bár az 
RMDSZ honatyái nem hiányoztak 
az ülésről, mégsem tudták átvinni 
akaratukat.

Nem új keletűek a hiányzások
„Sajnos nagyon törékeny a több-

ségünk a szenátusban, ugyanis 69 
szavazatra van szükség, mi meg 70-
en vagyunk” – fogalmazott Gyerkó 
László, az RMDSZ Hargita megyei 
szenátora. A honatya szerint az ne-
hezíti a teljes létszám összehozását, 
amikor a szenátor egyben valamely 
szaktárca minisztere is, és pont ab-
ban az időpontban nem megold-

ható az intézmények közti átjárás. 
A szenátor elmondása szerint jelen 
pillanatban csakis mozgósítással és 
a jó ütemezéssel lehet átvinni a sze-
nátuson a fontos törvényeket. Az 
utóbbi ülésen elég sokan hiányoz-
tak, ám ezek a hiányzások sajnos 
nem új keletűek. Ennek kérdését 
csakis a pártok tudnák jobban el-
lenőrizni és helyreállítani. A fon-
tosabb törvényeknél azért sikerül 
összegyűjteni a teljes létszámot. Ha 
azonban elsőre nem is sikerül meg-
szavazni egy törvényt, akkor sincs 
vészhelyzet a szenátor szerint, mert 
a törvényt még egyszer szavazásra 
lehet bocsátani. „Nem olyan régen 
azonban egyeztettünk a koalíciós 
partnerekkel, ahol megbeszéltük a 
mozgósítás és a jelenlét fontossá-
gát” – nyilatkozta Gyerkó László.

a hiányzókat megbüntetik
Hasonló véleményen volt 

Verestóy Attila szenátor is, aki sze-
rint nagyon nehéz egy olyan pilla-
natot kifogni, ahol minden szenátor 
jelen van, de a fontos törvényeket 
mindig sikerül megszavazni. A hon-
atya szerint, aki egyben az RMDSZ 
szenátusi háznagya is, a jó mozgósí-
tás a legfontosabb jelen pillanatban.  
A honatya hozzátette, hogy álljon 
akárhogy is a helyzet, a fegyelmezet-
lenül viselkedőket és az igazolatlanul 
hiányzókat megbüntetik, ha kell. 

Hadjárat és toborzás a HomoródmENtéN

Több száz „hadakozó” 
masírozott 

a szENátusbaN pENgEélEN táNcol a kormáNy-
oldal többségE

Verestóy: megbüntetik 
az igazolatlanul hiányzó 

honatyákat

Körkép

Háromnapos rendezvénysoro-
zat tal hatodik alkalommal ün-
nepeltek a szentegyházi hu-
szárok és meghívottjaik szent-
egyházán. Idén is a rendezvény 
csúcspontjának számított a már 
hagyományos Őszi Hadjárat.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Ünnepélyes hálaadó szent-
misével vette kezdetét 
Szentegyházán a hatodik 

alkalommal megrendezett huszár-
napok, amelynek csúcspontja az 
immár hagyományosnak számító 
Őszi Hadjárat volt. A szentmisét 
a templomkertben, az elmúlt év-
ezred legnagyobb magyarjainak 
emléket állító millecentenáriumi 
ünnepség keretében ültetett ti-
zenegy, nagy magyarok nevét vi-
selő fenyőfánál történő megemlé-
kezés, emlékplakettjeik leleplezé-
se és megáldása követte, emellett 
pedig megemlékeztek az aradi 
vértanúkról, majd megkoszorúz-
ták előbb a világháborús emlék-
művet, ezt követően pedig a II. 
Rákóczi Ferenc emlékplakettet.

A gálaest keretében meg lehe-
tett tekinteni a huszáregyesület 15 
éves tevékenységét képekben, ez-
alatt pedig a Gyermekfilharmónia 
és a huszárok adtak közös hang-
versenyt.

több százan vettek részt 
a hadjáraton
Az ezt követő napon, szom-

baton, közel hatvan szekér, száz 
huszár és több mint hatszáz 
személy indult útnak a Szent-
egyházi Huszárnapok keretén 
belül hatodik alkalommal meg-

rendezett Őszi Hadjáratra. Az 
borús idő ellenére is megszer-
vezett szabadtéri rendezvényen 
a résztvevők Homoródmente 
egy részét járhatták be szeké-
ren vagy lóháton, népviselet-
ben, Szentegyházáról indulva, 
Lövétén és Homoródalmáson 
keresztül, visszakanyarodva Szel-
tersz-völgyén, hogy Szentegy-
házán fejezzék be a körutat. A 
huszárnapokon nem volt hiány 
kíváncsiskodókban sem, a vo-
nuló csapatot a kapuk elé kiáll-
va, integetve üdvözölték a helyi 
lakók. 

Az első állomás Lövéte köz-
pontja volt, ahol a helyi kultúrház 
előtti teret teljesen benépesítet-
ték a szekerekről odagyűlt részt-
vevők, továbbá a helyiek, hogy 
meghallgassák Mihály József 
szentegyházi huszárkapitány által 
felelevenített Bem tábornok to-
borzóbeszédét, amit a Hüpürcsös 
néptáncegyüttes fellépése köve-
tett, ami alatt a frissen toborzott, 
az út további részében csatlakozni 
vágyó helyiek is belekapcsolódtak 
a rendezvénybe, folytatva az utat 
Homoródalmás felé. 

Nótás „hadfiak”
Az úton katonás rendben vo-

nultak legelől a szentegyházi hu-
száregyesület tagjai, őket pedig a 
környékbeli, valamint a külföldi 
huszáralakulatok követték dísz-
egyenruhában és teljes fegyver-
zetben. Akik társasággal vettek 
részt, vagy nem preferálták a lo-
vaglást, esetenként nem volt le-
hetőségük rá, az önkéntesen fel-
ajánlott lovas szekereken haladva 
lehettek részesei a nem minden-
napi menetnek. Volt külön sze-

kér a zenészeknek, valamint a 
Gyermekfilharmónia tagjainak, 
emellett pedig különböző helyi 
szervezetek, baráti társaságok és 
külföldi vendégek kapaszkodtak 
fel a szekerekre. Mindenki vitt 
magával az útra enni- és innivalót, 
valamint néhány zenész is húz-
ta a nótás kedvű társaságoknak. 
A homoródalmási verbuválást 
követően a Szeltersz-völgyében 
található megállóhelyen, az Asz-
szonybosszantó nevű vendéglő 
környékén bográcsos ebéd fo-
gadta a résztvevőket, ami alatt 
a huszárok és hagyományőrzők 
szórakoztatták az egybegyűlte-
ket. Innen indultak a délután fo-
lyamán, hogy körútjukat Szent-
egyházára visszaérkezve fejezzék 
be. A huszárok vonulását ünnepi 
záróbeszéd, közös vacsora, este 
pedig huszárbál zárta. 

Főzőverseny a laktanya
előtt
Bár a rossz idő nem szólt 

bele az Őszi Hadjárat program-
jába, a vasárnapi programokon 
helyszínváltozásra volt szükség, 
az eredetileg a szeltersz-völgyi 
gyakorlótéren megrendezendő 
programsorozatot a szentegy-
házi kultúrotthonban, valamint 
a mellette levő huszárlaktanyán 
folytatták le. A vasárnapi szent-
mise után a huszárlaktanya épü-
lete előtt főzőverseny vette kez-
detét, amelyből 14 órától közös 
bográcsolást rendeztek a szerve-
zők. Bár a lovasbemutató a hely-
színváltozás miatt elmaradt, de a 
lehetőségekhez mérten a Gábor 
Áron Művelődési Házban kü-
lönböző programokkal várták a 
résztvevőket.
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