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> Játékgyűjtés az Arterával. A szé
kely  udvarhelyi Artera Alapítvány és a 
polgármesteri hivatal által karácsonyi vá
sár alkalmával december 16–24. között 
megszervezi a Betlehemes Találkozót, 
hogy hagyományaink felelevenítésével 
és népművészetünk megbecsülésével 
együtt készülhessünk az adventben meg
élni az Ünnepet, Jézus születését. A fény 
lesz a mottója ez évi rendezvényüknek, 
hisz a gyertya a Világ Fényének szimbó
luma, a keresztény szimbolikában pedig 
egyértelműen Krisztus jelképe. A ren
dezvény nyitó momentuma a Betlehemi 
Láng fogadása, amit a cserkészek cso

portja ad át a rendezvényt vezetőnek. 
„Ezt a lángot  viszik tovább a látogatók, 
az ünnepek fényét és melegét képviseli, 
ami a várost melegítette az adventben. A 
karácsonyi gyertyagyújtásnak van talán 
a legrégibb hagyománya. Olyan pilla
natok ezek, amit semmivel sem tudunk 
pótolni. A gyertyák varázslatos fényei az 
ünnep meghittségét, szépségét hangsú
lyozzák, feltöltik lelkünket, különleges 
hangulatot kölcsönöznek otthonunk
nak, és szeretetet sugároznak” – mondja 
Lőrincz Zsuzsanna, az Artera vezetője. 
A karácsonyi rendezvényükre szeret
nénk, ha a gyerekek és fiatalok is minél 

nagyobb számban részt vehetnének. En
nek érdekében szervezik a játékgyűjtési 
akciót: a város és környéke lakosaitól 
begyűjtik a  felajánlott játékokat. Mind
egyik játék mellé kísérő levél is kerülhet, 
ami tartalmazza volt gazdája gondolata
it és egy kis ajánlót az új gazdájának. A 
játékokat a Merkúr és Penny áruházak
hoz, Betlenfalván az Éva üzlethez lehet 
bevinni december 15ig. A cégeknél ösz
szegyűjtött játékokat elviszik, vagy be is 
lehet küldeni az alapítvány székhelyére, 
a Kadicsfalva út 31. szám alá. A játékokat 
a karácsonyi rendezvény alatt válogathat
ják ki a gyerekek.

> Sikeres volt az idei Mikulás-szol-
gálat. Több mint 80 családhoz, meg
közelítőleg 200 gyerekhez látogattak el 
hétfőn délután az Udvarhelyi Fiatal Fó
rum önkéntes Mikulásai. 

A program sikeressége és létjogosult
sága ismét bebizonyosodott, így az UFF 
ígéri, hogy jövőre is vállalja az ajándék
osztó szerepét. 

Az öt Mikulás az UFF munkatár
saiból és önkénteseiből került ki, akik 
a szolgálat lejártával úgy fogalmaztak: 
nagy élmény volt ellátogatni a gyerekek
hez és a jövőben is szívesen vállalják ezt 
a feladatot. 

Vasárnap, december 11-én szer-
vezik meg a székelyudvarhelyi 
sportcsarnokban a téli sport-
felszerelések több évtizedes 
múltra visszatekintő cserebere 
vásárát. Noha az utóbbi időben 
egyre kevesebb hangsúly van a 
csereberén, s inkább a rendez-
vény vásárjellege domborodott 
ki, az érdeklődők idén is bőven 
válogathatnak a sportfelszere-
lések, a téli sportokhoz szüksé-
ges öltözetek, kellékek között, 
s a tervek szerint turisztikai iro-
dák, szállodák, panziók is képvi-
seltetik magukat.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

1980ban, a sportcsarnok elő
terében berendezkedett cse
reberén kaptam szüleimtől 

életem első korcsolyáját, ez az első 
emlékem a vásárról – mondja la
punknak Dézsy Károly, a vasárna
pi esemény szervezője.

De ő sem tudta pontosan meg
mondani, mikor is rendezték meg 
először a Küküllő partján a nagy 
népszerűségnek örvendő vásárt, 
az viszont tény, kezdetben cse
rebere jellege volt: rendszerint 
november utolsó vasárnapján 
lehetett elcserélni a kinőtt vagy 
megunt téli sportfelszereléseket. 
Ma már cégek is áruba bocsátják 
portékáikat, illetve turisztikai 
irodák, panziók igyekeznek ma
gukhoz csábítani a téli sportok 
szerelmeseit. Közben az időpont 
is változott, a szervező úgy látja, 
az újabban enyhe november nem 
kedvez a vásárlási kedvnek, ezért 
advent harmadik vasárnapjára 
időzítették a rendezvényt, amikor 
az időjárás is téliesebb. 

– A karácsony közeledtével in
kább tudják a látogatók, hogy mit 
akarnak vásárolni az ünnepekre – 
vázolja a váltás okát Dézsy Károly 
szervező.

Játékokat gyűjtenek
Az idei vásár reggel nyolckor 

nyitja kapuit, a TűzGolyó Prog
ramszervező Iroda által szervezett, 
Székelyudvarhely Polgármesteri 
Hivatala és az Iskolás Sportklub 
által támogatott esemény mottó
ja: Fókuszban a téli sportok. 

– A kereskedők évről évre min
den tőlük telhetőt megtesznek, 
hogy jobban bemutatkozhassanak, 
így idén is nagy választék tárul a 
vásárlók elé – hangsúlyozza Dézsy 
Károly. – Ez a vásár kiváló alkalom 
arra, hogy felmérjük, milyen kíná
lat van sílécekből, korcsolyákból 
Udvarhelyen és megtaláljuk a szá
munkra megfelelőt.

Mint mondja, nemcsak sport
felszereléseket, hanem a téli spor
tokhoz szükséges öltözeteket, kel
lékeket is vásárolhatnak az oda
látogatók a 945 négyzetméteren 
elterülő vásáron.

A házigazda nyolc éve, az ifjú
sági szervezet tagjaként élesztette 
újra az évekig szünetelő vásárt, 
s mint kiemeli, elsősorban helyi 
emberek, kereskedők kínálják 
portékáikat, soha nem hívott más 
térségbelieket. Idén újdonság lesz 
a „gyermekmegőrző”, a belépő két 
lejbe kerül, ami egyben tombolát 
is tartalmaz, ennek sorolását vasár
nap kettőkor tartják. A belépők
ből befolyó összeget – akárcsak 
tavaly – rászoruló családoknak 
ajánlja fel a szervező. Ugyanakkor 

a helyszínen egy nagy dobozba 
bárki beledobhatja a megunt játé
kokat, amelyet szintén a nélkülö
ző gyermekeknek juttatnak el ka
rácsony előtt. A rendezvény után 
stílusosan Winter Partyn lehet 
majd ropni, meghívott sztárven
dég a magyarországi Bárány Atti
la. A jegyek – amelyekért cserébe 
világító karkötőt kap a tombolni 
vágyó – elővételben tizenöt, a 
helyszínen pedig húsz lejt kóstál
nak, s a vásárhoz hasonlóan ez a 
rendezvény is jótékony célú.

„Mindenki csak elad”
Tavaly tizennégy kiállító és 

megannyi magánszemély kí
nálta téli sportfelszerelését a 
székelyudvarhelyi sportcsar
nokban. A 945 négyzetméteren 
berendezett vásáron kevesebb 
kereskedőt, de bő felhozatalt és 
még több bámészkodót lehe
tett látni. Az első vásárló reggel 
nyolckor, rögtön nyitás után 
tért be a sportcsarnokba, öt perc 
múlva egy szánkóval távozott. 
Valószínűleg idén sem lesz pa
nasz a szánkós felhozatalra: lesz 

klasszikus, fából készült, mű
anyag, bobos jellegű, illetve ro
bogóra hasonlító, vasszerkezetű 
is. Tavaly egy hagyományosért 
120 lejt kértek a csíkszeredai Fun 
Bike standjánál. A cég részéről 
Erős István a Hargita Népének 
elmondta, tavaly először vettek 
részt a több évtizedes hagyo
mányra visszatekintő udvarhelyi 
vásáron, ahol „nem csalódtak, 
hála Istennek jó a mozgás”.

A csereberélők, a használt, 
kinőtt vagy megunt téli sportfel
szereléseket árusítók száma sajnos 
évről évre mintha csappanna. A 
székelyudvarhelyi Sztojka Attila 
rendszeres, visszatérő eladó és vá
sárló az eseményen. Mint mond
ja, cserélni ma már csak nagyon 
kevesen akarnak, mindenki csak 
elad, mára már nem igazán beszél
hetünk csereberéről.

Ennek ellenére jó dolognak 
tartja, hogy a téli sportruházatot, 
sportfelszereléseket egy helyen be 
lehet szerezni a szezon előtt, ami 
– mint hírül adtuk – a kevés hó 
dacára máris beindult a Madarasi 
Hargitán.
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Téli sporTfelszerelések cserebere Vására

Nagy választékot ígérnek
rendkíVüli Tanácsülés

Döntés
óvodaügyben

kilenc polgári és egy zöld párti 
tanácsos hívta össze azt a rend-
kívüli tanácsülést, amelyen a böl-
csőde helyzetének tisztázása és a 
városközpontban megvert fiata-
loknak nyújtandó jogsegély céljá-
ból fogadtak el két határozatot. 

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

Az ülést Szász Jenő vezette, az 
RMDSZfrakció részéről 
Gergely László és Benedek 

Árpád Csaba volt jelen, a polgár
mester és a jegyző is hiányzott.

Az első napirendi pontot Mol
nár Miklós vezette fel. Mint mond
ta, a város szerződése a Roseal Rt.vel 
év végén lejár, addig havi 12 000 lej 
plusz áfát fizetnek a bölcsőde épü
letének használatáért, azt követően 
pedig – a szerződés értelmében – jó 
állapotban kell az ingatalant vissza
adni tulajdonosának.

– Homály borítja, hogyan tu
dott a Roseal a város által épített 
ingatlan birtokába jutni – közölte 
Molnár, majd sorolta, hogy mit 
kérnek a tanácshatározattal: – a 
szerződés felfüggesztését, per in
dítását, az épület tulajdonjogi 
helyzetének tisztázását.

Gergely László arra hívta fel a 
jelenlévők figyelmét, hogy a húsz 
évvel ezelőtti magánosítási folyamat 
során került az épület a Rosealhoz. 

– Egy magáncég tulajdonában 
levő ingatlanról beszélünk. Ha per 
lesz, évekig eltarthat. Mi lesz addig a 
bölcsődével? – kérdezte Gergely.

Molnár Miklós úgy reagált: ezért 
kell a szerződést felfüggeszteni. A 
tanácsosok név szerint szavaztak: 
tízen elfogadták a határozatot.

– Beszéltem a fiatalokkal, el
mondták, találkoztak a polgármes
terrel, s az általa kijelölt ügyvéddel. 
Nem fogadták el azt, mert nem 
szeretnének udvarhelyi kötődé
sű ügyvédet – indította Molnár 
Miklós a második határozatterve
zet tárgyalását, amely révén városi 
költségvetésből fedeznék a fiatalok 
ügyvéddel, jogi lépésekkel kapcso
latos kiadásait.

Tizenegy vokssal ezt a terveze
tet is elfogadta a testület. 

Jakab Attila zöld párti tanácsos 
itt kiemelte: még az ünnepek előtt 
jó lenne, ha a térfigyelő kamerák 
felvételei nyilvánosak lennének.

Símustra. Háttérbe kerül a cserebere fotó: balázs attila


