
Az Erdélyi Kárpát Egyesület 
2012. július 31.–augusztus 5. kö-
zött tartja meg XXI. Vándortábo-
rát, amelyet a székelyudvarhelyi 
osztály szervez a szentegyházi 
Majzos termálfürdőn. Az elmúlt 
években ezer fölé nőtt a részt-
vevők száma, ezek közel fele 
külföldről érkezett.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Az idén 120 éves Erdélyi Kár
pátEgyesület Székely ud
var helyi Osztálya (uEKE) 

rendezi meg a természetjárást nép
szerűsítő szervezet 21. Vándortábo
rát. A találkozónak, mint neve is utal 
rá, helyszíne minden évben más: 
Erdélynek egyegy festői tájegysége, 
házigazdája pedig az EKE valame
lyik osztálya. 

Az évek folyamán a vándortá
bor nemcsak a részvétel, hanem 
programja szempontjából is az 
EKE legnagyobb méretű rendez
vényévé, de büszkén mondhatni: 
a Kárpátmedence legrangosabb 
turistatalálkozójává nőtte ki magát. 
Az első EKE vándortábort 1992
ben a kolozsvári EKE szervezte, 
Torockószentgyörgyön alig 160 
résztvevővel, a többnapos kirándu
lótábor sikere azonban töretlen, a 
résztvevők száma egyre nő, tavaly a 
gyergyói vándortáborban 1119en, 

a kolozsvári osztály által megren
dezett idei, jubileumi találkozón 
pedig 1049en sátoroztak, a részt
vevők közel fele külföldről érkezett. 
Hasonló számú résztvevőt várnak a 
jövő évi vándortáborba is, melyet a 
Szentegyháza Gyöngyének is neve
zett Majzos fürdőtelep közelében 
rendeznek be 2012. július 31. és au
gusztus 5. között.

Támogatókat keresnek
Amint Fülöp Alpár táborfele

lős elárulta, a vendégeket számta
lan, szebbnél szebb kirándulóhely
re kalauzolják el. A naponta ismét
lődő túrák közül mindenki talál 
majd kedvérevalót, hisz lesznek 
könnyű, közepes és nehezebb gya
logtúrák, de terveznek kerékpáros, 
fotós, honismereti kirándulásokat 
is. A túrák ideje alatt tábori „óvo
da” fog működni, így a kirándulni 
vágyó szülők biztonságban, fel
ügyelet mellett hagyhatják gyere
keiket a táborban. Természetesen 
lehet számítani vetélkedőkre, já
tékokra, nem hiányoznak a tábori 
élet velejárói sem. – A rendezvény 
költségvetése közel 100 000 lej, 
ezt a pénzösszeget lehetetlen csak 
a tagdíjakból fedezni, próbálunk 
pályázni, és természetesen igyek
szünk támogatókat is megnyerni 
az ügynek – tájékoztatott Kiss Ti
bor uEKEalelnök.
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> Megoldódik a kutyatartók problé-
mája. Legkésőbb keddig döntés születik ar
ról a területről, amelyet a székelyudvarhelyi 
kutyatartóknak jelölnek ki. Mint isme
retes, megtiltották az ebtartóknak, hogy 
a városi zöldövezetekben, játszótereken 
kedvencüket sétáltassák. A kutyatartó
kat tömörítő Póráz Klub több száz alá
írás begyűjtésével fordult a polgármesteri 
hivatalhoz a probléma orvoslásáért. Dr. 
Sándor Zsolt állatorvos, a klub tagja el
mondta lapunknak, hogy az eddig kijelölt 
három terület nem volt megfelelő (olyan 
tulajdonban voltak, amiért kemény bé
reket kellett volna fizetni), és két újabbat 

vizsgálnak meg a mai napon. „Most már 
biztos, választani fogunk, mivel mindket
tő a polgármesteri hivatalhoz tartozik és a 
város területén belül van” – hangsúlyozta 
az állatorvos.

> Máréfalvi Családok Napja. Közel 
harminc család, több mint 100 személy 
vett részt a Gyulafehérvári Caritas 
Családsegítő Szolgálat által szervezett 
Máréfalvi Családok Napján. A rendez
vény közös szentmisével kezdődött, 
majd a kultúrotthonban Dávid Lajos 
polgármester köszöntője után Sándor 
István szociális munkás ismertette a 

rendezvény célját: „a közösségépítésen 
túl fontos a szülő–gyermek kapcsolat 
ápolása, s az egymásra figyelés, és az 
együtt játszás szépségét is újra fel kell 
eleveníteni.” Első megpróbáltatásként 
a családok megfigyelőképességét tesz
telték: rajzfilmekből vetítettek le fő
címdalokat, majd különböző kérdések
re kellett válaszolni a látottak alapján. 
Később a szülők kerültek padlóra, hi
szen a gyerekek körbe kellett őket raj
zolják, és élethű másukat készítették el. 
Az esti órákban előkerültek a családi fa
papucsok, melyek másfél méteres desz
kákra rögzített pántokból álltak.  Egy 

ilyen papucspárra ráállt az egész család 
– apuka, anyuka, nagymama, nagyta
ta és a gyerekek – és a többi családdal 
versenyezve cirkáltak a kultúrházban.  
Ezután következett az eszemiszom, a 
gyertyák soksok finom ennivalót vilá
gítottak meg – mint mondták, a játszás 
után az étkezés a második legjobb csa
ládépítő tevékenység. Minden család 
oklevelet kapott, s a remények szerint 
mindenki magába szívta a nap mottó
ját: „A család azt jelenti, megosztjuk 
egymással a hibáinkat, a tökéletlen
ségeinket és az érzéseinket, miközben 
nem szűnünk meg szeretni egymást.”

Együtt. A szentegyházi Majzos termálfürdőn fognak találkozni az EKE vándortáborának résztvevői

Megünnepelték. A legrosszabb utcából lett a legjobb fotó: máthé lászló ferenc

Székelykeresztúron szombaton 
átadták a Kossuth Lajos és az 
Orbán Balázs lakótelepeket 
összekötő, Szécsi András fes-
tőművész nevét viselő korsze-
rűen felújított útszakaszt. A 
rövid ünnepségen helyi, me-
gyei elöljárók mellett Kelemen 
Hunor, az RMDSZ elnöke is tisz-
teletét tette. 

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

Nagy pillanat volt a szomba
ti Székelykeresztúr város 
életében: két lakótelepü

ket összekötő, forgalmas, ám poros, 
sáros utcájuk három hónap alatt 
megszépült: aszfalt került rá, járda 
is lett, sőt az út mentén a közvilágí
tást is kialakították. Kora délután a 
Szécsi András utca mindkét végén 
szalagot vágott Kelemen Hunor 
RMDSZelnök, Borboly Csaba, a 
megyei tanács elnöke és Rafai Emil 
polgármester, akik a fúvószenekar, 
lakók, helyi és megyei tanácso
sok kíséretében terepszemléztek. 
„Azért készült el ez az utca, mert az 
egyik legrosszabb állapotban levő, 
legforgalmasabb és legelhanyagol
tabb volt” – magyarázta a tömeg
nek Rafai Emil. A polgármester 
szerint azért újították fel idén, mert 
a megyei és országos RMDSZtől 
most érezték alkalmasnak a pillana
tot támogatást kérni. „Önök építet
ték, önöknek épült, a Kossuth és az 
Orbán Balázs negyedek lakóinak” 
– közölte az ünneplőkkel a polgár
mester, aki a „Miért kell az átadáson 
ekkora felhajtást csinálni?” típusú 
kérdésekre is válaszolt: „mert benne 
van a génjeinkben a hálaadás…” Az 

is elhangzott, hogy a nettó 900 000 
lejes beruházás még nincs teljesen 
kifizetve, ám a polgármester reméli, 
év végéig rendezni tudják számlái
kat. Az elöljáró azt is elárulta, több 
utca felújítási terve készül, illetve, 
ha pályázatuk nyer, következő pro
jektjük a kerékpárút kialakítása lesz. 
„Keresztúr a biciklisek hazája” – tet
te hozzá Rafai, majd Kelemen Hu
nor RMDSZelnöknek adott szót. 
„Azért épült meg ez az utca, amiért 
Székelyföldön megépült több száz, 
mert nekünk szent meggyőződé
sünk, hogy Székelyföldet építeni 
kell, és ezt csak Székelyföld lakói 
tudják megtenni” – magyarázta 
Kelemen, majd azzal folytatta a 
gondolatot, hogy „nélkülünk senki 
más nem fogja építeni. Más inkább, 
ha tehette, rombolta”. Az RMDSZ 
elnöke azt is tudatta, számukra pri
oritást képez Székelyföld: „Többet 
érdemel, többet kell hogy kapjon. 
Székelykeresztúrnak is azt tudom 
mondani: nagy figyelmet fog kapni. 
A polgármester, a városlakók álmai 
be fognak teljesülni. Lehetőségeink 
szerint támogatjuk Keresztúrt. Szé
kelyföld épül” – summázott Kele
men Hunor, majd Borboly Csaba, 
Hargita Megye Tanácsának elnöke 
állt mikrofon elé. „Mintha Ke
resztúron nem érződne a gazdasá
gi válság: nemrég iskolát avattunk, 
csatornáztunk, egyéb infrastruk
turális munkálatokra került sor. Itt 
összefogás, jó hangulat van, és így 
nekünk is könnyebb ide hozni tá
mogatást, pénzeket” – magyarázta 
Borboly, aki azt is megelőlegezte: a 
megyei tanács indulásból 100 000 
lejjel fogja segíteni a ravatalozó 
építését. 

SZéKELyKERESZTúR 

Modern lett a Szécsi András 
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UDVARHELyIEK SZERVEZIK A XXI. EKE-VánDORTáBORT

Ezernél több résztvevőre 
számítanak

Az uEKE

Az Erdélyi KárpátEgyesület 
Udvarhelyi osztálya 1894ben 
jött létre Ugron János elnökle
tével. A kommunista rendszer
ben betiltott szervezet 1991
ben alakult újra, jelenleg 80 
tényleges és 35 tevékeny tagot 
számlál. Elnöke KovácsKendi 
Lehel, alelnöke Kiss Tibor. 
Legfontosabb tevékenységük 
a hétvégi túrák szervezése. 
Heti találkozójukat minden 
szerdán 18 órakor az uEKE 
székelyudvarhelyi, II. Rákóczi 
Ferenc u. 9. szám alatti szék
házukban tartják, melyekre 
minden érdeklődőt (nem csak 
EKEtagot) szeretettel várnak. 
– Ez nem egy hegymászó szer
vezet, ahol túrázni csak jég
csákánnyal és hágóvassal lehet 
menni. Vannak persze nehe
zebb túráink is, de olyanok is, 
ahova családostul, gyerekestül 
is el lehet jönni. Céljaink kö
zött megemlíthetem a vidék és 
táj ismeretét, a környezetvédel
met, az egészséges életmódot, 
és nem utolsósorban a Hargita 
népszerűsítését, Udvarhelyszék 
jobb megismerését – mondta 
Kiss Tibor alelnök.


