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A gyergyóremetei Egészségház 
tegnapi avatóján a meghívot-
tak hangsúlyozták: a remete-
iek tudnak álmodni, tervezni, 
és megtalálják azt az utat is, 
amely terveik megvalósításá-
hoz vezet. Az új, jelentős beru-
házással épült ingatlanban or-
vosi és fogorvosi rendelők, egy 
gyógyszertár, mentőállomás és 
szolgálati lakás kapott helyet.

B. K. 

Három esztendő alatt ké-
szült el a remetei Egész-
ségház. Az állam 380 

ezer lejjel, majd később Pál Árpád 
képviselő közbenjárására 80 ezer 
lejjel támogatta a tervet, a megyei 
tanács 450 ezer lejt biztosított e 
célra. Laczkó-Albert Elemér pol-
gármester viszont elmondta: a 
„kívülről jött” támogatások a be-
ruházás összértékének csupán ne-
gyedét teszik ki, a többit Remete 
kellett kigazdálkodja. 

Az épület földszintjén három 
orvosi és két fogorvosi rendelő, 
illetve egy gyógyszertár található. 
A rendelők kapcsolatban állnak a 
mentőállomással, mely mellett a 
tűzoltók részlege kapott helyet. 
A manzárdban egy szolgálati la-
kás, az önkormányzat irodája és 
a mentősök pihenőszobái találha-
tóak.

Máthé Zoltán, az épület-
együttes tervezője az avatón azt 

mondta: ma már nem akarja a 
remeteieket lebeszélni túlzottnak 
tűnő terveikről, mert valahogy 
úgyis mindig megvalósítják azo-
kat. Dr. Asztalos László remetei 
orvos szerint a községben Laczkó-
Albert Elemér polgármester a „fő 
álmodozó”, a tanácstestület pedig 
továbbszövi terveit. Kelemen Hu-
nor RMDSZ-elnök szerint a bi-
zalom fontosabb, mint a tőke, és 
ebben nem szenvednek hiányt Re-
metén, Bende Sándor megyei ta-
nácsos és területi RMDSZ-elnök 
elmondta, a polgármester számta-
lanszor kérte közbenjárását, hogy 
az Egészségház felépülhessen. A 

megbízatásának most sincs vége, 
az ingatlant be kell rendezni, s 
már tervezik, hogy hozzálátnak 
Csutakfalván az óvodaközpont és 
közösségi ház építésének is.

Dr. Péter Szilárd, a megyei 
mentőszolgálat igazgatója azt 
kívánta, minél kevesebb dolguk 
legyen remetei munkatársainak, 
a környékről érkezett orvosok és 
a Hargita Megyei Orvosi Kollé-
gium nevében dr. Aszalos Albert 
gratulált a megvalósításhoz. Az 
egyházi áldást és szalagvágást kö-
vetően a vendégeket kaláccsal és 
stílszerűen kékre festett pálinká-
val kínálták. 

Változatos, az olcsó csillogást-
villogást mellőző, értékekre 
összpontosító városünnep ré-
szesei lehettek a hétvégén a 
gyergyószentmiklósiak. Az él-
mény és hagyomány jegyében 
zajló Szent Miklós-napok öt-
napos rendezvénysorozatának 
első három napján a számos 
sportesemény, kiállítás, előadás, 
koncert, érdekes vetélkedő és 
egyéb szórakoztató program kö-
zül minden érdeklődő találhatott 
ízlésének és érdeklődési köré-
nek megfelelő eseményt.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro 
Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

A Szent Miklós-napok nyi-
tónapján, pénteken már a 
reggeli órákban elkezdőd-

tek a sportrendezvények, amelyek 
közül kimagaslónak számított a 
90 éves gyergyószentmiklósi fut-
ballra emlékező kiállítás. Emellett 
bábelőadáson vehettek részt a 
kicsik, Luca-napi népszokásokat 
elevenítettek fel a városi könyv-
tárban, Liszt Ferencre emlékeztek 
a zenekedvelők és Szakítópróba 
címmel a nemrég elhunyt Selyem 
András – a muuuvi rövidfilm-
fesztivál ötletgazdája – emlékére 
készített grafikai installációt néz-
hették meg az érdeklődők. A kre-
atív gondolkodás lehetőségei és a 
Háttérkérdések a kudarc fogalmá-
ról – dr. Borsos Szabolcs filozófus 
két kötetének – bemutatójával 

nyílt meg az Irka könyvesüzlet és 
papíráru-kereskedés.

Legendás Szent Miklós
Az városnapok másik kiemel-

kedő eseménye volt a Pro Terra 
Alapítvány által a Szent Miklós-
legenda témájában meghirdetett 
képregénypályázatra küldött mun-
kákból összeállított kiállítás és dí-
jazás a Marcipán cukrászdában. A 
pályázatra 35 képregényt küldtek a 
műfaj kedvelői, a helybéliek mellett 

budapesti, pécsi, marosvásárhelyi, 
csíkszeredai és sepsiszentgyörgyi 
alkotók. A Bíró Zsuzsánna rajzta-
nárnő, Ferencz Zoltán képzőmű-
vész és Lovász Árpád reklámgrafi-
kus alkotta zsűri a legjobbnak a 7. 
osztályos Spinochi Csilla-Cristina 
pályaművét minősítette, második 
helyezett lett Borac Sergiu-Eduard 
tizedikes diák, a harmadik díjat 
a felnőtt kategóriában versenyző 
sepsiszentgyörgyi Bende Attila ér-
demelte ki. 

Vöröskeresztes 
baleset-szimulálás
Szombaton ostoros barantá-

sok harsogtatása és dobpergés 
ébresztette a várost, az éjszaka 
során a főtéri park gyermekvárossá 
változott, a park körüli utca pedig 
finomabbnál finomabb ételektől 
illatozott. A park körüli csinos fa-
házikókban mézet, házi készítésű 
finomságokat, lángost, kürtőska-
lácsot és forralt bort árusítottak, 
nyoma sem volt a korábbi város-
napokra jellemző lacikonyháknak, 
színes lufikat és egyéb bóvlikat 
árusító standoknak. Volt helyette 
néptánc-gála, flashmob-jelelgű mo-
derntánc-bemutató, jégszobrászat, 
24 órás íjászat és kisállat-kiállítás. A 
szórakozás mellett gondot fordítot-
tak a hasznos ismeretek népszerűsí-
tésére is: a vöröskeresztesek jóvoltá-
ból megtudhatták az érdeklődők, 
hogyan dolgoznak az életmentők: 
ugyanis két autó „ütközött össze” 
Gyergyószentmiklós főterén, a „bal-
esetben” öt személy „sérült meg” – 
ez volt az alaphelyzet, amelyből a lát-
ványos baleset-szimuláció kiindult. 
Elsőként a vöröskeresztesek érkeztek 
a helyszínre, jelentették a történte-
ket a sürgősségi 112-es hívószámon, 
majd elsősegélyben részesítették a 
balesetet szenvedetteket. A helyi és 

a közúti rendőrség járőrei elterelték 
a forgalmat, mentő, majd tűzoltó ér-
kezett a helyszínre, hogy az autóból 
„kihúzzák” a bentrekedteket. Mind-
ez lassított mozdulatokkal történt, 
hogy időközben Asztalos Attila, 
a helyi Vöröskereszt rohamcsapa-
tának vezetője részletes ismertetőt 
nyújthasson a közönségnek. 

Ízpompás kavalkád
A szombati nap legnépszerűbb 

rendezvénye a második alkalommal 
megszervezett Kárpát-mendencei 
disznótoros főzőverseny volt, amely-
re 27 csapat nevezett be, köztük 
magyarországi, délvidéki és felvidéki 
versenyzők is. A park körül kialakí-
tott főzőhelyeken valóban minden 
készült, „mi szem-szájnak ingere”. A 
Benedek Árpád – a Szabadtűzi Lo-
vagrend Gyergyószéki főhadnagya 
– elnöklete alatt „bíráskodó” öttagú 
zsűri ugyancsak nehéz helyzetben 
lehetett, amikor a rengeteg finomság 
közül ki kellett választania a legjob-
bakat. Az első díjat végül a Vadka-
nok – Pusztavámi vidám fiúk készí-
tette sertéspörkölt és borleves menü-
nek ítélték, második helyezett lett a 
Gyergyói Hírlap mangalicahúsból 
készült „mocskos tokánya” hajdiná-
val, a harmadik pedig a gyöngyösi 
Vak Bottyán szakácsai által mátraal-
jai módra készített gulyás lett. 

Az est koncertekkel zárult, töb-
bek közt Cserei Csaba ütőhangszer-
művész és tanítványai bizonyították, 
hogy  „mindenkiben benne van a 
ritmus”, és bárki együtt zenélhet a 
művészekkel.

Egészségházat avattak Remetén

SzEnt MikLóS-nApok Az éLMény éS hAgyoMány jEgyébEn

Több érték, kevesebb bóvli

BeszámoltAk Az AlkAlmAzáshoz vezető út projektről

 Eredményes évet zártak
tevékeny, tapasztalatokban gaz-
dag, eredményes évet zártak Az 
alkalmazáshoz vezető út projekt 
szervezői: a gyergyószentmiklósi 
gaia Consulting group, illetve a 
csíkszeredai parktik Consulting & 
Comp és a gyulafehérvári Caritas 
Vidékfejlesztési ágazata. A két-
éves futamidejű, 300 tartósan 
munkanélküli személy életminő-
ségének javítását célzó projekt 
első részének kiértékelőjén a 
sajtó munkáját is méltányolták a 
szervezők.

J. A. 

Munkás és eredményes 
első évet zártunk, 
amelyben sokat kap-

tunk és nyújtottunk egymásnak – 
összegezte Az alkalmazáshoz vezető 
út projekt első évének eredményeit 
Farkas Éva projektmenedzser, a Gaia 
Consulting vezetője, megköszönve a 
sajtó munkáját is a projekt népszerű-
sítésében és a célcsoport tájékoztatá-
sában. 

A kétéves projekt első évében 
197 személyt részesítettek tanács-
adói szolgáltatásban, hat szakmai 
képzést szerveztek, amelyen 82 
személy vett részt, 90 egyéni állás-
közvetítő tervet készítettek, két ál-
lásbörzét rendeztek, és a célcsoport 
tagjai öt alkalommal vettek részt új 
vállalkozás indításához szükséges ta-

nácsadáson. A projektben résztvevő 
partnerek azonban nem a számok-
ban kifejezhető nyereséget tartják a 
legfontosabbnak, hanem azokat a 
lelki-szellemi értékeket, amelyekkel 
a projekt kedvezményezettje és szer-
vezője egyaránt gazdagodott. 

A következő évi tervekről Farkas 
Éva azt mondta, önkormányzatok-
kal szeretnék felvenni a kapcsolatot, 
hogy eljuthassanak azokhoz a továb-
bi személyekhez, akik tartós munka-
nélküliként szintén érdekeltek ebben 
a projektben.  

A több mint kétmillió lej 
összértékű projektet 91 száza-
lékban az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozza a 2007–2013-
as Humánerőforrás  Fejleszté-
sére Irányuló Ágazati Operatív 
Programja által. A projekt el-
sősorban gyergyószentmiklósi, 
maroshévízi és csíkszeredai, 
illetve ezen városok vonzáskör-
ében élő személyeket érint. Az 
egyenként 360 órás – amelyből 
120 elméleti óra – képzések a 
16–25 év közötti fiatal mun-
kanélkülieket, illetve a 25 év 
fölötti, tartósan munkanélküli, 
a munkaerő-elhelyező nyilván-
tartóiban már nem is szereplő 
inaktív személyeket érintik.

Sikert aratitt a Gyergyói Hírlap csapatának mangalicatokánya fotó: jánossy alíz

Felavatták a remetei Egészségházat. Közösségi haszon fotó: Balázs katalin
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> Tűz pusztított egy zetelaki gaz-
daságban. Egy istálló és egy csűr telje-
sen, egy lakóház pedig részben leégett 
szombatról vasárnapra virradó éjszaka 
Zetelakán. Az állatokat sikerült kimen-
teni a pajtából, a csűrben található ren-
geteg széna viszont elégett. A tűz átter-
jedt a lakóházra is, melynek egyik része 
szintén leégett. 

Személyi sérülés nem történt, az 
anyagi kár viszont tetemes. Az éjfél 
előtt nem sokkal felcsapott lángokat 
a három autóval helyszínre siető tűz-
oltóknak, a helyi önkéntesek tucatnyi 
csoportjának, valamint a szomszé-

doknak, utcabelieknek későre, hajnali 
hatkor sikerült megfékezniük. A tűzol-
tókocsi a Küküllőből kellett vizet szi-
vattyúzzon, mivel az ivóvízrendszer és 
a közeli kutak a szárazság miatt hamar 
elapadtak, ráadásul későre vették észre 
a háztól ötven méterre található, de ka-
viccsal beborított tűzcsapot.

> Saját udvarán ütöttek le egy 84 
éves öregasszonyt  Székelyudvarhelyen. 
Egy mindössze tizenhat éves, visszaeső 
bűnöző egy farönkkel vert fejbe egy 
nyolcvannégy éves öregasszonyt annak 
József Attila utcai udvarán. A suhanc 

vizet inni kéredzkedett be B. E.-hez: 
az első pohár után kért még egyet, har-
madjára azonban az idős nő gyanút fo-
gott, visszautasította és a ház felé igye-
kezett, miközben felszólította a fiatalt, 
hogy hagyja el a portát. 

Ekkor V. Zs. egy farönkkel fejbe 
ütötte, majd bement a házba pénz után 
kutakodni. Az udvaron fekvő idős nő 
azonban nem veszítette el eszméletét, 
tárcsázta a sürgősségi segélyhívó számot. 
Szerencséjére a közelben járőrözött két 
rendőr, akik a kapuban csípték fülön a 
támadót. V. Zs. két perc alatt hatszáz lej 
értékű javakat dugott kabátjába: ezüst 

gyűrűt, ezüst nyakláncot, valamint 
karórát, s a tettenéréskor nála volt egy 
videólejátszó is. 

Mint kiderült, V.Zs. nem ismeretlen 
a rend őrei előtt: követett el már autó-
feltörést, s számos lopás, betörés szere-
pel a bűnlajstromán. Ezúttal erőszakos 
cselekedetéért kell felelnie a törvény 
előtt: szombaton huszonkilenc napos 
előzetes letartóztatásba helyezték, a 
vádemelés minden bizonnyal rablás 
lesz. 

Az idős nőt mentővel szállították 
a sürgősségi osztályra, jelenleg a városi 
kórházban tartják megfigyelés alatt.

zsinAt keresztúron 

Unitárius 
lelkészeket

avattak
Székelykeresztúron ülésezett szom-
baton az unitárius egyház legfőbb 
törvényhozó testülete, a zsinat. Az 
erdélyi zsinati ülést háromévente 
hívják össze, amelyen ezúttal, 160 
zsinati tag jelenlétében 16 lelkészt 
avattak fel az egyházközség temp-
lomában. A szertartást úrvacsora-
osztás követte.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Aszombati lelkészszentelésen 
160 zsinati tag jelent meg. 
Egy istentisztelet keretében 

üléseztek, amelyen Székely Kinga 
Réka homoródszentpéteri lelkésznő 
szolgált. Bálint Benczédi Ferenc püs-
pök beszéde után – a megszokott 
szertartási rend szerint – kézrátétellel 
és bibliai versek felolvasásával avattak 
fel az elmúlt három év végzőseit. A 
szertartást úrvacsoraosztás követte, 
amelyen Nagy László marosvásár-
helyi főjegyző mondott beszédet. 
Csáka József unitárius főgondnok, 
mint világi elnök, szeretetre buzdító 
beszéddel nyitotta meg a Zsinatot, 
az elnöki bezárót dr. Máthé Dénes 
főgondnok tartotta. A Zsinaton 
lelkésszé avatták Udvarhelyszékről 
a kénosi Andorkó Attilát, a vá-
rosfalvi Lőrinczi Botondot, a 
székelyudvarhelyi Vass Zsuzsánnát, 
a firtosváraljai Sipos Lászlót, a ke-
resztúri Mikó Ferencet és Mikó 
Amáliát, valamint a székelymuzsnai 
Újvárosi Katalint. Erdély más tele-
püléseiről származó végzősök közül 
lelkésszé szentelték Kis János Csa-
bát Aranyosrákosról, Bíró Attilát 
Kökösről, Finta Emese Erzsébetet 
Kálnokról, Kiss Sándor Lorándot 
Szőkefalváról, Szabó Adél Júliát 
Sepsiszentgyörgyről, Buzogány-
Csoma Csillát Nagyváradról, Kiss 
Zsuzsánnát Haranglábról, valamint 
Rácz Máriát Kolozsvárról. Az ülés 
kora délután a nemzeti ima eléneklé-
sével fejeződött be. 
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mintegy százötven fős, több-
nyire fiatalokból álló tömeg 
gyűlt össze szombat délután 
székelyudvarhely központjában, 
hogy kifejezzék együttérzésüket 
az egy héttel korábbi verekedés 
áldozataival, s hogy felhívják a 
figyelmet a városban elharapó-
dzó szervezett bűnözésre.

B. Zs.

Mintegy százötven em-
ber vett részt szomba-
ton 15 órakor azon a 

flashmobon, amit az egy héttel 
ezelőtt megvert fiúk szimpátia-
tüntetéseként bonyolítottak le. A 
villámcsődületet péntek délután 
kezdték el szervezni, amelynek 
híre futótűzként terjedt a fiatalok 
körében, interneten és telefonon 
értesítették egymást a készülődés-
re. A tömeg fehér ruhadarabokkal 
kívánta a járókelők és a rendőrség 
tudtára adni, hogy békés szándék-

kal gyűltek össze a Márton Áron 
téren. Egy névtelenséget kérő de-
monstráló lapunknak elmondta, 
azért jött el a flashmobra, hogy 
együttérzését fejezze ki a sértett 
fiatalokkal szemben, ugyanis két 

évvel ezelőtt vele is megtörtént 
egy hasonló eset, azonban ak-
kor senki nem állt melléje. „Jól 
tudom, mit éreznek, támoga-
tásomról szeretném biztosítani 
őket. Másfelől pedig, ha bizonyos 

emberek az erejüket fitogtatják, 
akkor nekünk is demonstrálnunk 
kell, hogy sokan vagyunk és kiál-
lunk magunkért” – fogalmazott. 
A fiatalok szerint – bár általános-
ságban nem beszélhetünk rossz 
közbiztonságról – az ilyen esetek-
nek nem szabadna előfordulniuk 
a városban.  Mivel az események-
nek nem volt igazán koordináto-
ra – a rendőrség emberei pedig 
türelmesen várták a végét –, egy 
hirtelen gondolattól vezérelve a 
tömeg úgy döntött, tesznek egy 
kört a központban, ami leginkább 
a polgármesteri hivatal közelében 
ácsorgó, a múlt heti támadással 
meggyanúsított személyeket lepte 
meg. Rövid farkasszemezés után 
a százfős tömeg a polgármesteri 
hivatal előtt elvonulva, az Emlé-
kezés Parkját, majd a Kossuth ut-
cát érintve visszatért a Patkóba, 
ahonnan pár percnyi téblábolás 
után feloszlott.

Villámcsődület. Békésen tiltakoztak az erőszak ellen fotó: BerkeCzi zsolt

FlAshmoB A közBiztonságért

Farkasszemet néztek

készen állnak a síszezonra az 
udvarhelyszéki sípálya-tulajdo-
nosok, és amennyiben elkezdő-
dik a havazás, rögtön üzembe is 
helyezik a pályákat. A korsze-
rűsítésekre fordított költségek 
az idén sem nőttek, azonban a 
pályahasználati díjak sem vál-
toznak az előző síszezonhoz ké-
pest. A Madarasi-hargitán hét 
végén már beindult a síszezon.

 Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

A 400 méter hosszú homo-
ród fürdői sípályán eddig 
még csak a pálya feljavítá-

sával foglalkoztak, azonban ha a 
hideg időjárás kedvez, akkor műkö-
désbe helyezik a hóágyúkat is – me-
sélte lapunknak Benedek Lukács. A 
sípálya tulajdonosának elmondása 
szerint az idén, bár volt próbálkozás, 
nem jutott pénz a nagyobb fejlesz-
tésre, inkább a kisebb javítási mun-
kálatokra koncentráltak. „Kicserél-

tük a felvonókötelet, mert a régi kez-
dett szétbomlani, és megjavítottuk 
a hóágyúkat. Gondolkodtunk egy 
kártyás beléptető rendszer felszerelé-
sén is, de éppen a múlt héten dőlt el, 
hogy nem térülne meg a befektetés, 
csakis a jegyárak drágításával, amit 
mi természetesen nem szeretnénk. 
Maradunk a jól bevált módszernél” 
– fogalmazott Benedek. A létesít-
mény használati díja egyelőre nem 
változik: a napi bérlet 30, a délelőtti, 
valamint a délutáni sízések 20, míg 
az esti lesiklás 25 lejbe kerül majd.

Az első hó után 
indulhat a sízés
A Havas Bucsin-pálya tulajdo-

nosa, Magyari Elemér elmondása 
szerint, mivel egyelőre nem tudtak 
hóágyúra befektetni, ezért teljesen 
a természet kénye-kedvére vannak 
bízva. Csupán készülni tudnak a 
kisebb munkálatok elvégzésével, 
hogy az első komolyabb havazás-
kor a sízők rendelkezésére tudja-

nak állni. „Elsimítottuk a pályát, 
hogy ha csak kevés hó hull, ak-
kor is használni tudjuk. Egyszó-
val: várjuk a havat” – nyilatkozta 
Magyari. Az 1200 méteres pályán 
minden hétvégén, 10 és 17 óra kö-
zött várják a téli sportok szerelme-
seit, azonban hét közben és vaká-
ciókban csoportok jelentkezését is 
várják, akár síoktatásra is. Egy napi 
bérlet felnőtteknek 40, gyerekek-
nek 25, míg az egyszeri felvonás 4, 
illetve 2,5 lejbe kerül.

nem éri meg 
hóágyút venni
Várják már az első havazást az 

ugyancsak a Bucsin-tetőn találha-
tó Bogdán-sípályán is. A 750 mé-
teres, közepes nehézségű pályán 
már minden lehetséges előkészítő 
munkálatot elvégeztek – fogal-
mazott Székely Béla. A sípálya tu-
lajdonosa elmondta: a pályán egy-
előre nem éri meg a hóágyúkba 
való befektetés, inkább a felvonó 

és a hótaposó javítására fordítot-
ták a pénzt. A sípályabérlet ára az 
idén sem változik: a napi jegy ára 
30 lejbe, míg az egy alkalommal 
történő felvonás 2,5 lejbe kerül.

A hargitán beindult 
a szezon
A Madarasi-Hargitán a koráb-

bi hideg időjárásnak és a hóágyú-
zásnak köszönhetően már decem-
ber elsején beindult a síszezon. 
„A Súgó-pályát sikerült teljesen 
meghóágyúznunk, aztán ha jövő 
héten kicsit lehűl az idő, akkor 
elkezdjük sorban a Kicsi Mihály- 
és a Nagy Mihály-sípályákon is a 
hókészítést” – mesélte lapunknak 
Sipos Zoltán, akit éppen a Miku-
lás szezonnyitó gyerek síverseny 
kellős közepén sikerült elérnünk. 
A sípályákat üzemeltető cég ügy-
vezetője szerint még nincs tömeg-
nyomor a Hargitán, de már egyre 
többen érkeznek a hegyre, érezhe-
tően beindult a szezon.

készen állnAk A síszezon kezdetére A sípályA üzemeltetők

Várják a havat


