
Készen van a jég, pénteken már 
lehet síklani is rajta
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Ugyan nem Mikulás napján, de 
csupán kis késéssel a hét vé-
gén megnyit a székelyudvar-

helyi jégpálya, közölte a polgármes-
teri hivatal sajtóosztálya. Azonban a 
korábbi évekkel ellentétben idén a 
korcsolyázni vágyók a városi park-
ban lévő minifocipályán (a Jungle 
Étterem mögött) élvezhetik majd 
a friss jeget. A változtatásra azért 
volt szükség, mert a korcsolya pálya 
megszokott helyszínén – a városi 
strand szomszédságában – jelenleg 
is építik a majdani pálya befedé-
sére szolgáló sátor tetőszerkezetét, 
mondta el kérdésünkre Ember Atti-

la. A polgármesteri hivatal referense 
kifejtette, a fedett pályához szüksé-
ges szerkezet és sátor megépítésének 
ideje alatt lehetetlen volna a terüle-
ten korcsolyázni. „Mivel nem szeret-
nénk megfosztani az udvarhelyieket 
a korcsolyázás lehetőségétől, erre a 
szezonra a minifocipálya területére 
költöztettük a pályát” – magyarázta 
az illetékes.

Készül a lefedés

A pálya lefedéséhez szükséges 
szerkezet építését egyébként hama-
rosan felfüggesztik, tudtuk meg, 
ugyanis egyes munkafázisokat té-
len nem lehet elvégezni, ezért való-
színűleg jövő év tavaszáig tartanak 
majd a munkálatok. „Reményeink 

szerint a következő szezonban már 
fedett pályán korcsolyázhatunk” – 
jegyezte meg Ember Attila.

Új program, régi árak

Nemcsak a helyszín, hanem a jég-
pálya nyitvatartása is módosul 
idén. A korcsolyázni vágyók na-
ponta 10 és 12, illetve 18 és 20 óra 
között használhatják a pályát. To-
vábbá pénteken késő este – 20 és 
22 óra között –, illetve szombaton 
és vasárnap délután – 16 és 18 óra 
között – is lehet majd korcsolyázni. 
Az árak változatlanok maradnak: 5 
év alattiaknak ingyenes, gyerekek-
nek (18 éves korig) 4 lejbe, felnőt-
teknek pedig 5 lejbe kerül majd a 
kétórás belépő.

Korcsolyát fel!
Pénteken nyit a székelyudvarhelyi jégpálya

• Új helyszínen és módosult programmal nyílt meg ma délután a széke-
lyudvarhelyi jégpálya: a korcsolyázni vágyók délelőtt és délutánonként is 
használhatják majd a létesítményt, az árakban idén nem lesz változás.

I mmár második alkalommal tar-
tanak jótékonysági koncertet a 

baptista imaházban, amely a Széke-
lyudvarhelyen és vonzáskörében élő, 
központi idegrendszeri károsodással 
diagnosztizált gyermekek és felnőt-
tek kezelését hivatott támogatni. A 
fejlesztő program a budapesti Sem-
melweis Egyetem Pető András Ka-
rának keretében működik Székely-
udvarhelyen. Az elmúlt egy évben 
több mint ötven felnőtt és gyermek 
számára nyújtott segítséget, ame-
lyet a helyi közösség is támogatott. 
Együttes erővel szeretnék a fejlesz-
tési programot folytatni. Az ado-
mányokból befolyt összeget is erre 
fordítják – tudtuk meg Mezei Ödön 
baptista lelkipásztortól. A Kuvar utca 
83. szám alatti baptista imaházban 

szombaton este hat órától kezdődő 
jótékonysági adventi hangversenyen 
közreműködnek a székelyudvarhe-
lyi, homorodszentmártoni, baróti 
baptista gyülekezetek összevont 
kórusai és magyarországi vendég-
zenészekkel kiegészített zenekara. 
Az Egymásnak terhét hordozzátok 
(Galata levél 6:2) hívó gondolatú 
rendezvény vendégszólistái Lisztes 
Berta csellóművész, Farkas Erzsébet 
hegedűművész, és Borjádi Márk zon-
goraművész lesznek.

Molnár Melinda

Zenével a Pető-programért

Ötven székelyföldi felnőtt 
és gyermek vett részt 
a fejlesztésen az elmúlt évben
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     C A R I T A S

Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek  fi ze-
tett rek lá mok, köz le mé nyek. A meg je lent 
írá sok nem fel tét  le nül a szerkesztőség 
vé le mé nyét tük   rö zik!
Szerkesztőségünk fenn tart ja a jo got, 
hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá-
sok közléséről dönt sön. Kéz ira to kat  nem 
őrzünk meg, és nem kül dünk vis  sza.
Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a szerkesz-
tőség címén hétköznap 8–16 óra között.
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A részt vevő települések templo-
maiban vasárnap, a kicsi mi-

sék után értékelik és jutalmazzák a 
szent egyházi Szent Gellért Alapít-
vány által iskolásoknak kiírt kará-
csonyi rajzpályázatot. Idén a Szent 
család Betlehemben szentírási témá-
ban, vízfestékkel készültek az A4-es 
méretű munkák. A nagy népszerű-
ségnek örvendő vetélkedőre Lövété-

ről, Kápolnásfaluból, Szentkereszt-
bányáról és Szentegyházasfaluból 
közel ötszázötven alkotás érkezett, 
ezek az adventi és karácsonyi időben 
tekinthetők meg a templomokban – 
tudtuk meg Pál Emőke Saroltától. A 
program célja, hogy az ünnepre han-
golja a gyermekeket, és tevékenyen 
foglalkozzanak a karácsonyi ünnep-
kör lelki üzeneteivel. (M. M.)

Ingyen utazni Európába
A 18 éves fiatalok ingyenes európai utazási igazolványra jelentkezhet-
nek a DiscoverEU kezdeményezés révén, jelentkezni december 11-én 
délig lehet. Az igazolvány elsősorban vasúton használható. A speciális 
igényű fiatalok jelentkezését is várják, tájékoztatással és tippekkel 
segítik őket, és adott esetben viselik a különleges segítségnyújtással 
kapcsolatos költségeket. A kezdeményezés révén 12 ezer fiatalnak 
nyílik lehetősége, hogy a DiscoverEU ingyenes utazási igazolvánnyal 
ellátogasson az Európai Unió más országaiba, Romániának 456 hely 
van fenntartva. „Ragadd meg az alkalmat, és élj az utazás szabadsá-
gával! Fedezd fel Európa ezer arcát, kulturális gazdagságát, szerezz új 
barátokat, s végső soron ismerd meg önmagad! – áll az Európai Ifjúsági 
Portál felhívásában. A honlap linkjén, a https://europa.eu/youth/dis-
covereu_hu oldalon számos, a jelentkezéssel kapcsolatos információ 
olvasható.
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Értékelik a rajzpályázatokat




