
Rövid ideig – a jó idő függvényé-
ben – még folynak a Csíkszere-
dában létesülő fedett uszoda 
épületének különböző szigete-
lési munkálatai, a nyílászárók 
is a helyükre kerülnek a napok-
ban, hamarosan azonban téli 
szünetet tartanak a munkálatok 
kivitelezői. A becslések szerint 
tartani tudják a 2012. május 
30-i átadási határidőt.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Hamarosan leállnak a csík-
szeredai uszoda építésé-
nek munkálatai – szá-

molt be lapunknak Borsody Zol-
tán , a munkálatokat kivitelező ko-
lozsvári ACI vállalat csíkszeredai 
partnercégének igazgatója. – Je-
lenleg a nyílászárók és a különböző 
pannók felhelyezése zajlik, emel-
lett pedig a tetőn és a tetőtérben 
folynak a különböző szigetelési 

munkálatok, illetve a belső gipsz-
kartonozás – mondta az igazgató, 
aki szerint a jó idő függvényében 
igyekeznek minél több munkafá-

zist lezárni, mivel „a legfontosabb, 
hogy a téli szünet beállta előtt tel-
jes egészében elkészüljenek a külső 
munkálatok”.

Mint már arról korábban be-
számoltunk, szeptember–október 
folyamán befödték az uszoda épü-
letét, a létesítmény környékének 

nagyobb külső rendezési munká-
latait is elvégezték, emellett pedig 
a rendszerek csatlakoztatása is 
megtörtént. 

– Az uszoda különböző tech-
nikai berendezései már a helyükön 
vannak. Sajnos még nem sikerült 
a víz és gáz beszerelése, emellett 
pedig a belső csempézés is tavaszra 
marad, ugyanis a hideg miatt nem 
tanácsos ilyenkor elvégezni – rész-
letezte Borsody, hozzátéve, vannak 
azonban még olyan belső szerelési 
munkálatok is, amelyeknek az el-
várások szerint minél hamarabb a 
végére lehet majd járni. 

– Amint a tetőn elkészül a szi-
getelés, és a nyílászárók is mind a 
helyükre kerülnek, „téli szünetre” 
vonul az építkezés. Reméljük, hogy 
tartani tudjuk a május 30-ára ígért 
határidőt, amikor át lehet majd 
adni a teljes, működő létesítményt 
– fogalmazott a kivitelezéssel meg-
bízott igazgató.
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FogyAtékosok Adventi jótékonysági vásáRA

Jó alkalom a megmutatkozásra
sebő ÖdÖn FőhAdnAgy emléke gyimesbükkÖn

Szobrot állítanának 
a szoros védőjének

kézzel készített karácsonyi aján-
déktárgyakat és dekorációs ki-
egészítőket lehetett vásárolni 
tegnap délelőtt a csíkszeredai 
nagy istván művészeti szakkö-
zépiskola aulájában megszer-
vezett adventi jótékonysági vá-
sáron, ahol a fogyatékkal élők 
kínálták eladásra saját készíté-
sű portékájukat.

Pál Bíborka
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A normalitástól való eltérést 
a társadalom mindig is ne-
hezen viselte. A vásárnak 

az a célja, hogy változtatni pró-
báljunk ezen, teret nyissunk a sé-
rült személyek beilleszkedéséhez. 
A legjobb helyszín pedig nem is 
lehetne más, mint egy középis-
kola közösségi aulája, ahol a fia-
talok megtapasztalhatják, hogy a 
fogyatékos személyek is tevékeny 
életmódot élnek – mondta a kez-
deményezésről Elekes Zoltán. A 
Hargita Megyei Szociális és Gye-
rekvédelmi Igazgatóság igazgató-
ja szerint pár évvel ezelőtt készült 
középiskolai felmérés eredményei 
azt bizonyítják, hogy a diákok 
még mindig úgy tekintenek a fo-
gyatékosokra, mint olyan beteg 
emberekre, akik orvosi ellátásra 
szorulnak és nem tudnak önálló 
munkát végezni. 

A tegnapi karácsonyi vásár-
ra 18 intézmény – ebből 10 a 
gyer mekvédelmi igazgatóság al-
in tézményeitől – érkezett, és 
mindegyikük külön standot ál-
lított fel. Az Oklándi Elhelyező 
Központ közössége például már 
szeptember óta készül a kirakodó-
vásárra: 7 és 17 év közötti fiatalok 

kézművesmunkáit kínálták árusí-
tásra.

– Gyöngyökkel, homokkal 
kirakott és különböző formák-
kal díszített képeslapokat ké-
szítettünk, emellett karácsonyi 
gipszformákat is hoztunk ma-
gunkkal – mondta Szolga Ilon-
ka nevelőnő. 

Az intézmények a termékek 
eladásából származó pénzösszeget 
nyersanyagok vásárlására vagy az 
általuk foglalkoztatott csoportok 
megajándékozására szánják. A 
Csíkszépvízi Ápoló és Gondozó 
Otthon ergoterapeutájának el-
mondása szerint a befolyt összeg-
ből az otthon lakóinak mikulás-
ajándékot vásárolnak. 

– Sajnos kevés olyan ren-
dezvény van, ahol mi is megmu-
tatkozhatunk – közölte Inzce 

Zsuzsanna, a Hargita Megyei 
Mozgássérültek Szervezetének 
gyógypedagógusa. Megjegyezte, 
nagyon szeretnék, ha az emberek 
a fogyatékosok kétkezi munkájá-
val előállított ajándéktárgyakat is 
értékelnék. Incze szerint az ilyen 
alkalmak lehetőséget nyújtanak 
arra, hogy az amúgy egymástól el-
szigetelten élő, testileg vagy szel-
lemileg korlátozott emberek kap-
csolatot teremtsenek a külvilággal 
és egymással. 

A jótékonysági vásárt a Gyu-
lafehérvári Caritas, Csíkszereda 
Polgármesteri Hivatala, a Hargita 
Megyei Mozgássérültek Egyesü-
lete, a Hargita Megyei Szociális és 
Gyermekvédelmi Igazgatóság és a 
csíkszeredai Nagy István Művé-
szeti Szakközépiskola támogatá-
sával rendezték meg.

A gyimesi-szorost 1944 szep-
temberében három hétig védel-
mező sebő Ödön főhadnagynak 
szeretnének szobrot állítani gyi-
mes bükkön. Az emlékmű megön-
téséhez szükséges réz és bronz 
gyűjtését már elkezdték – közölte 
lapunkkal a szoborállító bizottság 
nevében gál Péter ötletgazda. 

Burus János Botond
burus.janos.botond@hargitanepe.ro

Vitéz Sebő Ödön főhadnagy 
emlékét idéző szobrot ké-
szülnek felállítani Gyi mes-

bükkön, a kezdeményezők már a 
szükséges réz- és bronzmennyiség 
összegyűjtését is elkezdték. 

– Harminc kilogramm rezünk 
van, még ugyanennyire pedig ígére-
tünk. Tisztában vagyunk a vállalko-
zás nagyságával, de abban bízunk, 
hogy tervünk nem marad támogató 
szándék híján, mivel a Sebő-szobor 
tulajdonosa az összmagyarság, és 
ezen belül a mindenkori gyimesbük-
ki magyar közösség lesz – közölte a 
terv elindítóinak nevében Gál Péter. 
Az ötletgazda szerint az ügy érdeké-
ben szoborállítási bizottságot hoz-
tak létre, amelynek tagjai Ferenczes 
István József Attila-díjas költő, író, a 
Magyar Írószövetség elnökségi tag-
ja, Bilibók Ágoston, a gyimesbükki 
vasúttörténeti múzeum gondnoka, 
Deáky András, a gyimesbükki ma-
gyar iskola nyugalmazott igazgató-
ja, Kovács György hadnagy, Mihók 
György, a gyimesközéploki Csángó 
Hagyományőrző Ház alapítója, il-
letve Gál Péter. 

– Sebő Ödön 1944 őszén a 32. 
hegyi határvadász zászlóalj tisztje-

ként embereivel három hétig védte 
a Gyimesi-szorost a többszörös túl-
erőben lévő szovjet csapatok ellen. 
A maroknyi helyőrség parancsnoka 
olyan legendás bátorságról és haza-
szeretetről tett bizonyságot, amely 
példamutató az utókor számára. 
Mint ismeretes, értékes összefogás-
sal helyreállították „az utolsó őr-
házat” és a Rákóczi-vár környékét 
Gyimesbükkben. 2007-es felszen-
telése óta ez a hely zarándokhellyé 
változott. Úgy gondoljuk, méltó 
megemlékezésként e helyen szobrot 
állítunk a hős parancsnoknak – ma-
gyarázta Gál. A szobor felállításának 
helyét a közösség és az egyenes ági 
leszármazott, Sebő Ferenc dönti el.  

A kezdeményezők egyben la-
punkon keresztül intéztek felhí-
vást azokhoz, akik támogatnák az 
elképzelést: akik a nyersanyag ösz-
szegyűjtésében segítenének, a rezet 
a gyimesközéploki kultúrotthon 
igazgatójánál, Mihók Györgynél 
adhatják le. Akik pénzt adomá-
nyoznak, a következő adatok alap-
ján tehetik: Asociaţia Pro Ghi mes-
Faget-Gyimesbükkért Egye sü let, 
OTP Bank-Romania, Agen ţia 
Miercurea-Ciuc – Csíkszeredai 
Kirendeltség, Cod client: 531232, 
Cont IBAN: RO 91 OTPV 
260000531232 EU 01, RO 41 
OTPV 260000531232 HU 01,  
RO 37 OTPV 260000531232 RO 
01. Cod SWIFT: OTPV  ROBU.  
A hozzájárulók névsorát egy utólag 
kiadott Sebő-albumban teszik köz-
zé. Érdeklődni az adeaky41@gmail.
com e-mail címen, vagy a 0740–
897878-as, illetve a 0723–591410-
es telefonszámon lehet.  

Fogyatékosok készítette ajándéktárgyakból szerveztek vásárt. Jelentkezés fotó: csíki zsolt

A csíkszeredai fedett uszoda készülő épülete. Felhelyezik a nyílászárókat a tél beállta előtt fotó: csíki zsolt
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Egyelőre leállnak a munkálatok


