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Sporttelep épül a játSzótér helyén

Egyre nagyobb az igény a mozgásra

hírfolyam

> Három lakónegyedben fűtenek. 
Tegnapi információ: mindössze három la-
kószövetség kérte az Urbana Rt.-től, vagyis 
Székelyudvarhely távfűtést is szolgáltató vál-
lalatától a fűtés elindítását. Mint Ráduly Mi-
hály igazgató tájékoztatta lapunkat, a Sziget, 
Kuvar és Tábor negyedben fűtenek, illetve a 
Tamási Áron lakóbizottság szombattól kérte 
a szolgáltatás elindítását. A fűtési program  
negyedenként változik: általánosan az állapít-
ható meg, hogy reggel 5 és 9 óra között, illetve 

délután 6 és 10 óra között dolgoznak a ka-
zánházak, negyedenként pedig plusz-mínusz 
egy-két óra eltérés van. „Napközben kevéssel 
tíz fok fölé emelkedik a hőmérséklet, éjjel vi-
szont a nulla fokhoz közelít. Ez alapján már 
mindenhol indokolt lenne a fűtés elindítása. 
Vélhetően anyagi megfontolásokból nem kér-
te még mindenki” – mondta Ráduly Mihály. 

> Mire kattint a székely? Az erdélyi ma-
gyar internet hirdetési potenciáljáról szervez 
egynapos konferenciát az udvarhelyi Eko 
Media Group csoport Mire kattint a székely? 

címmel. A bevezető jellegű és gyakorlatorien-
tált konferenciát olyan vállalkozóknak szán-
ják, akik szívesen hirdetnének online kiadvá-
nyokban, és megismerkednének az ilyen rek-
lámozás előnyeivel és buktatóival. Az előadá-
sok összehasonlítják az online marketinget a 
hagyományos reklámokkal, bemutatják az er-
délyi magyar portálok reklámerejét és külön-
böző esettanulmányokat, és vázolják, hogyan 
kell lépésről lépésre felépíteni egy internetes 
reklámkampányt, hogy az költséghatékony 
és ne kidobott pénz legyen. Minderről Far-
kas Levente, a Marketingiskola alapítója, az 

erdélyi kis- és középvállalkozások jó ismerője, 
Seer László, több portál volt marketingme-
nedzsere, Szőcs Barna marketingtanácsadó és 
Csomortáni Botond, az Eko Media Group 
ötletgazdája és kereskedelmi igazgatója be-
szél. A szervezők a magvas előadásokon kívül 
tartalmas szüneteket ígérnek, a napot záró 
kerekasztal-beszélgetésen részt vevők pedig 
megtudhatják, hogyan kerüljék el az online 
marketing csapdáit. A Nézz be az online mar-
keting szoknyája alá! szlogenű konferenciát a 
székelyudvarhelyi Septimia szállóban október 
21-én tartják reggel 10 órai kezdéssel. 

az elmúlt évek folyamán Szé
kely udvarhelyen számos iskolai 
sportpályát, lakótelepi játszóteret 
újítottak fel. a Székelyudvarhelyi 
Közösségi alapítvány idén olyan 
projektbe fogott, amely során a 
lakatos István és a Szabók utcák 
sarkán sporttelepet alakítanak ki.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

A szóban forgó játszótér az 
egyik legnagyobb lakóte-
lepi zöldövezet, de a lakos-

ság számához viszonyítva eléggé 
kevesen használják. A tervek sze-
rint a sporttelep elkészülte után 
számos sportág űzésére alkalmas 
lesz a pálya. Legalább egy olyan 
sporteszközzel szerelik fel, amelyet 
a mozgássérültek is használni tud-
nak, emellett sakktáblát képeznek 
ki, pingpongasztalt és nyújtógépet 
szerelnek. A polgármesteri hivatal 
közbenjárásával olyan sportszere-
ket, kültéri erőgépeket helyeznek 
a játszótérre, amelyek védettek 
lesznek az időjárás viszontagsága-
itól, illetve a vandáloktól. A teret 
egy futópályával vennék körül, 
azt pedig fákkal és sövénnyel. Az 
elképzelések szerint az új sportesz-
közök fölé zsindelyes tető készül-
ne, amennyiben a költségvetésük 
engedi. Ferenczy Zsolt önkéntes 
tervező a jelenlegi játékszereket 
kiiktatta a térről, mivel ehhez a 
területhez közel, szintén a Szabók 

utcájában van egy ennél jobban 
felszerelt játszótér. Péter Ildikó, az 
SZKA programfelelőse elmondta, 
hogy a munkálatokhoz október 
20-a után fognak hozzá – vélhe-
tően még idén elkészül –, mivel 
a kivitelező cégnek addig még 
megrendelése van. Mint mondja, 
a felszerelésre váró sporteszközök 
már 90 százalékban elkészültek, a 
polgármesteri hivatal pedig meg-
ígérte, segít azokat felszerelni.

Miénk itt a tér?
A közösségi megmozdulások 

során néhány cég, az SZKA, a la-
kóbizottságok vagy a hivatal ösz-
szefog, felújítanak egy közre eső, 
de elhanyagolt területet. Jó példa 

erre a 2010-ben korszerűsített Tég-
lavetők bejárati játszótér, vagy az 
idén átadott csorgó melletti, frissen 
aszfaltozott sportpálya. A tények 
azt bizonyítják, hogy fiatalok köré-
ben szórakozás gyanánt igény van 
a sportra, hiszen az új sportpályát 
folyton használják. Azelőtt csak 
egy füves, sáros terület volt – a nyár 
során pedig hosszú idő után vissza-
kapta eredeti rendeltetését.

Egy panasz is érkezett, miszerint 
a Tompa László Általános Iskola pá-
lyáját nem vehetik igénybe bármi-
kor, jóllehet azt is a polgármesteri 
hivatal segítségével újították fel. A 
felújítások előtt arról volt szó, hogy 
ez is a város sportkedvelőinek javát 
fogja szolgálni, a Tompában most 

egy felhívás jelzi, hogy idegeneknek 
tilos a pálya használata. Bunta Le-
vente, Székelyudvarhely polgármes-
tere a téma kapcsán kifejtette, hogy 
ezt a pályát valóban nem látogat-
hatják felnőttek, viszont az iskola 
vezetőségével kötött egyezség alap-
ján, más tanintézmények diákjai is 
használhatják a tanítás után, csak 
mutassák fel az ellenőrzőiket, iga-
zolványaikat.

– A sportolni vágyó diák csak 
addig a percig idegen, amíg nem 
jelentkezik be. Sok gyerekben van 
hajlam átmászni a kerítésen: ez a 
pálya nem teljesen közhasználatra 
szabott terület, hisz csak a megsza-
bott feltételek mellett látogathatják 
– mondta a polgármester.

A régi játékszereket eltávolítják. Teljesen megújul a tér fotó: Máthé lászló ferenc

Két kon certet adnak a hé-
ten Szé kely udvarhelyen a 
Székelyföldi Filharmónia 

szervezésében Ma 18 órától négy 
svájci kamarazenész koncertezik 
a Városháza Szent István-termé-
ben. A Kaspar Zehnder (fuvola), 
Charlotte Zehnder (hegedű), 
Dorothee Schmid (brácsa), Urs 
Fischer (cselló) alkotta kamaraze-
nekar műsorán Mozart-, Tedde- és 
Reicha-művek szerepelnek. Szintén 
a Szent István-teremben, vasárnap 
18 órától koncertezik a világhírű 
Liszt Ferenc Kamarazenekar. Az 

1963-ban alapított zenekar nem-
csak a magyar, hanem a világ zenei 
életének élvonalába tartozik. A 
budapesti Liszt Ferenc Zeneaka-
démia hallgatóiból alakult együttes 
fennállása óta szinte minden kon-
tinensen fellépett már. Első művé-
szeti vezetőjük Sándor Frigyes volt. 
1979-ben bekövetkezett halála óta 
a koncertmesterük Rolla János, 
aki 2010-től művészeti vezetője 
az együttesnek. A világhírű alaku-
lat Csajkovszkij-, Orbán György-, 
Brahms-, Weiner- és természetesen 
Liszt-műveket fog előadni.

rajzpályázat

Égig érő fa
Az Erdők nemzetközi évének al
kalmából rajzpályázatot hirdet 
a három hegy Ifjúsági egyesü
let és az agora Munkacsoport. 
Az égig érő fa címmel útjára 
indított verseny célja, hogy a 
gyerekek alkotásaival felhívják 
a figyelmet a természet szép
ségeire, természeti értékeink 
megőrzésének fontosságára – 
vallják a szervezők.

HN-információ

Ember és fa; a kedvenc fám; 
a fák károsítása – ezekben 
a témákban hirdették meg 

a pályázatot. A szervezők hang-
súlyozták: a vágási tölgy példáján 
keresztül sikerült bebizonyítani, 
hogy a közösség életében milyen 
fontos szerepet tölthet be egy fa, 
ezt a szemléletmódot kívánjuk 
átadni a kisiskolásoknak.

A versenyt udvarhelyszéki di-
ákok számára hirdetik, a résztve-
vőket két korcsoportba sorolják: 
1–4. és 5–8. osztályosok. Az al-
kotásokhoz használt kellékeket 
szabadon lehet megválasztani, 
azaz azok készülhetnek például 
filc, vízfesték, tempera felhasz-
nálásával. Feltétel azonban, hogy 
egy gyerek csak egy, kizárólag 
saját készítésű rajzzal vagy fest-
ménnyel jelentkezhet, leadási ha-
táridő október 24.

A rajzpályázat kiírói kérik, 
hogy az elkészült munkákat lehe-
tőség szerint az iskolákban gyűjt-
sék össze, majd azokat az Agora 
Munkacsoporthoz postán (1-es 
számú postahivatal, 56-os pos-
tafiók) vagy a székelyudvarhelyi 
Tourinfo-irodába juttassák el.

A pályaműveket szakembe-
rekből, természetvédőkből és 
tanárokból álló zsűri bírálja el, a 
legjobb alkotásokat ajándékcso-
maggal jutalmazzák.

Az eredményhirdetést ok-
tóber 29-én délelőtt 11 órakor 
tartják a vágási tölgynél, ahol 
a legjobb rajzokból kiállítás 
nyílik. A Három Hegy Ifjúsági 
Egyesület és az Agora Munka-
csoport október folyamán újabb 
akciót, ezúttal gyümölcsfaülte-
tést szervez több udvarhelyszéki 
iskolában, amelybe a diákokat, 
az osztályközösségeket is be-
vonják.

Világhírű muzsikusok Székelyudvarhelyen


