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> Gyertyagyújtás a Patkóban. A 
romániai Caritas-szervezetek idén is 
megszervezik az Egymillió csillag a 
szegényekért kampányt. Szombaton, 
november 12-én a Gyulafehérvári 
Caritas a többi romániai Caritas-
szervezettel közösen gyertyával világít 
meg egy-egy közteret, a helyszínen be-
gyűlt adományokból pedig élelmiszer-
csomagokat vásárol a hátrányos hely-
zetű családok számára. A megmozdu-
lás célja az összetartozás szellemének, 
az emberi szolidaritás érzésének erő-
sítése, ugyanakkor figyelemfelhívás a 
társadalom peremére szorultak felé. 

A nagyszabású szolidaritási akcióba 
Székelyudvarhely is bekapcsolódik. A 
gyertyagyújtásra szombaton délután 
öt órakor kerül sor a Márton Áron té-
ren. A kampány keretében november 
14-ig SMS-adományozási vonalat in-
dítottak el. Aki ezúton szeretne segíte-
ni a hátrányos anyagi helyzetben lévő 
családokon, az minden egyes, 859-es 
telefonszámra küldött üzenettel 2 
eurót adományozhat nekik. A tavalyi 
– Egymillió csillag a szegényekért elne-
vezésű – szolidaritási akción, amelyet 
az ország 21 városában egyszerre ren-
deztek meg, több ezren vettek részt. 

Ennek során a székelyudvarhelyiek 
önzetlenségről tettek tanúbizonysá-
got. A Márton Áron térre ellátogatók 
több mint 2700 lejt adományoztak a 
nehéz sorsú emberek javára, a tavalyi 
rendezvényen a teret mintegy 700 szál 
gyertya világította meg.

> Figyelem, lőnek! Lőgyakorlatra 
kerül sor 2011. november 9-én 16 és 
23 óra között a kerekerdői katonai ala-
kulat szervezésében. Székelyudvarhely 
Polgármesteri Hivatala és az alakulat 
kéri a lakosok fokozott figyelmét ezen 
a napon az említett órákban. 

Decemberben elkészül Székely
udvarhely új bölcsődéje. A Tá
bor negyedi napközi otthon 
épületének bal szárnyában be
rendezett intézmény 8090 kis
gyermeket tud majd befogadni. 
A városvezetés reméli, átadá
sával rendeződnek a település 
bölcsődés gondjai.

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

2010 végén döntött úgy a 
kormány, hogy takarékos-
sági okokból szűkíti a gyer-

meknevelési segélyre jogosultak 
létszámát. Az intézkedés egyik 
közvetlen eredménye az lett, hogy 
az anyukák a szülést követően 
igyekeznek két évnél hamarabb 
munkába állni. Ebből fakadóan az 
ország összes bölcsődéje szűkössé, 
zsúfolttá vált, kérte is a kormány 
az önkormányzatokat, találjanak 
megoldást a problémára, rendez-
zék bölcsődéik helyzetét. Egy 
éve írtuk, hogy Székelyudvarhely 
készül egy „ellenlépésre”: a pol-
gármesteri hivatal egy új óvoda 
indítását tervezi. Mint ismeretes, 
városunk egyetlen, a Villanyte-
lep utcában működő bölcsődéje 

már a kormányintézkedést meg-
előzően telt házzal működött, 
az intézményben minden évben 
túljelentkezés van. A kormányin-
tézkedést követően az intézmény 
igazgatónője úgy saccolta: leg-
kevesebb kétszeresére fog nőni a 
bölcsőde iránt édeklődő szülők 
száma, ami azt jelenti: új óvoda 
kell Udvarhelynek. A polgármes-
teri hivatal illetékesei úgy képzel-
ték el, hogy a Tábor negyedben 
a napközi otthon épületének bal 
szárnyában, a régi dialízisközpont 
helyén alakítanának ki bölcsődét. 
Első lépésként szociális felmérést, 
környezettanulmányt készítettek, 
mely ugyancsak alátámasztotta: 
szükség van a bővítésre, kell az új 
bölcsőde. 

Decemberre kész lesz 
Tegnap Bunta Levente pol-

gármester a téma kapcsán azt tu-
datta a Hargita Népével, nemrég 
terepszemlézett a Tábor negyedi 
épületben, ahol azt tapasztalta, jó 
ütemben haladnak a munkálatok: 
„reményeink szerint december 
végére rendbe tesszük az épületet, 
és lesz egy új bölcsődénk”. Az elöl-
járó arra is emlékeztetett, hogy a 

kiszemelt épületrész a régi rend-
szerben is bölcsődeként műkö-
dött, annak épült, aztán a városi 
kórház gondnoksága alá került, 
s dialízisközpontot alakítottak 
ki. „Még azt megelőzően, hogy a  
kórház a városhoz került volna, si-
került a minisztériumtól megsze-
reznünk az épületet a városnak” 
– tudatta a polgármester, majd 
arra is kitért, hogy a 250 gyereket 
foglalkoztató napközi otthonnak 
a nem megfelelő konyhája miatt 
nem volt egészségügyi engedélye. 
„A napközinek és a bölcsődének 
most egy közös konyhát alakítunk 
ki, így ez a probléma is rendező-
dik. Ugyanakkor a villany- és fű-
téshálózatot is kicseréljük, illetve a 
bölcsőderészen új épületbeosztást 
alakítunk ki. Jövőben folytatjuk a 
modernizálási munkálatokat, az 
összes ablakot termopánra cserél-
jük” – sorolta Bunta Levente, aki-
től azt is megtudtuk, az új bölcső-
de 80-90 férőhelyes lesz, így lefedi 
a helyi, ez irányú igényeket.

A Tábor negyedi beruházás 
700 000 lejt emészt fel, egy nagy-
jából százfős bölcsőde működte-
tése évente 400-500 ezer lejébe 
kerül az önkormányzatnak.

Több mint egy hét telt el a halot
tak napja óta, a sírokra helyezett 
virágok lassan száradni kezde
nek. Székelyudvarhelyen a rend
kívüli nagy halottkultusznak kö
szönhetően idén is gondot okoz a 
belvárosi református temetőben 
az elszáradt növények, virágok 
elszállítása – mondta lapunknak 
Gede Mátyás, a belvárosi refor
mátus egyházközség lelkésze.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Tapasztalatai szerint Székely-
udvarhelyen és környé-
kén óriási a halottkultusz. 

Sokan inkább emeletnyi virágot 
raknak a sírokra, minthogy életé-
ben igazán tisztelték volna a sze-
retteiket. „A giccses  sírdíszítések 
elkerülése végett próbálkoztunk az 
úgynevezett koszorúmegváltással. 
Azt jelenti, hogy a koszorú árát fel-
ajánlják az elhunyt családjának vagy 
az egyháznak bármilyen nemes cél-
ra. Így nem kellene a virágokért, a 
szemétszállításért vagyonokat fi-
zetni, hanem haszna lenne például 
a családnak. Erre máshol van ugyan 
példa, viszont ezen a vidéken nem 
fogadták el” – fejtette ki a lelkész. 

Gede kitért arra is, hogy min-
den ember eltakarítja a hozzá 
tartozó sírokat probléma nélkül, 
viszont amikor a szemétszállító 
cégtől bérelt konténer megtelik, 
akkor csak melléje hordják a sze-
metet. „Nagyon magasak a bérleti 

és az elszállítási díjak. Tavaly olyan 
alkalom is volt, hogy 9900 lejes 
számlát nyújtottak be. Igyekszünk 
év közben eltüntetni, elégetni a 
száraz növényzetet annak érdeké-
ben – ezért is elég szidást kapunk 
–, hogy a halottak napja előtt tisz-
ta legyen a temető.” Elmondása 
szerint csak az idén 7 kamionnyi 
szemetet hordtak el, hátravan még 
a halottak napi virágok elszál-
lítása, így legalább 1100–1200 
lejes számlára számítanak. Csak 
december elején kezdi minden 
ember leszedni az elszáradt virá-
gokat, akkor ismét lesz egy na-
gyobb szemétkupac a bejáratnál. 
Gede Mátyás kitért arra is, hogy a 
református temetőben sosem volt 
jellemző a viráglopás. Elmondása 
szerint mind a református, mind 
pedig a katolikus temetőben jó 
néhány hónappal ezelőtt elkezd-
ték lopni a sírokról a réz- és fém-
elemeket.

A Szent Miklós-hegyi katolikus 
temetőben fokozatosan szállítják 
el a száraz növényeket – mondta el 
Derzsy András gondnok. „Csakis 
azok a hívek szoktak elmaradni, 
akik külföldön élnek. A temető-
őrök ezeket letakarítják, amúgy 
minden városlakó tisztán tartja a 
sírokat. Érdekes, hogy csak a tavaly 
érkeztek panaszok viráglopásért” 
– részletezte a gondnok. Tapaszta-
latai szerint a halottak napi virágok 
csakis abban az esetben maradnak a 
sírokon tavaszig, ha lehull a hó. 

Székelyudvarhelyen szükség van a bölcsődei kapacitás növelésére – a beruházás hétszázezer lejbe kerül fotó: balázs attila

Idén is gond a református temetőben az elszáradt virágok elszállítása fotó: balázs attila
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8090 GyeRMekeT foGAdhAT be Az új inTézMény

Két bölcsődéje lesz Udvarhelynek


