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Udvarhelyszék

Kiválasztják a jelölteket
Előválasztások és elektoros jelöltállítás

K O V Á C S  E S Z T E R

A többi településen a helyi 
választmány és a területi el-
nökség közös döntése alap-

ján választják ki a jelölteket. 
Bíró Barna Botond, az RMDSZ 

udvarhelyszéki szervezetének el-
nöke elmondta, Udvarhelyszéken 
bejáratott módszer van a megyei-
tanácsos-jelöltek kiválasztására: 
fi gyelembe veszik a kistérségek ja-
vaslatát egy-egy jelölte vonatkozó-

an, ott, ahol nem születik egyezség a 
kistérségen belül, az udvarhelyszé-
ki választmány titkos szavazással 
fogja rangsorolni a jelölteket. Az ud-
varhelyszéki választmányi ülés feb-
ruár 27-én lesz, akkor véglegesítik a 
megyeitanácsos-jelöltek listáját. A 
Székelyhon kérdésére – miszerint a 
térségek közti egyezség értelmében 
Udvarhelyszék ragaszkodik-e a me-
gyei tanács elnökségi tisztségéhez 
(a térség ugyanis 12 éve nem került 
sorra) – Bíró nem adott határozott 
választ. Nem számolhat be konkré-
tumokról – magyarázta, hiszen még 

az sem dőlt el, hogy milyen módon 
választják majd meg a megyei ta-
nács elnökét. „Nem gondolom úgy, 
hogy az udvarhelyszéki szervezet 
bármit is be kell jelentsen, hiszen 
egyértelmű, hogy nem mondtunk 
le soha arról az igényünkről, 
hogy Udvarhelyszék a taná-
cselnöki tisztségre javasla-
tot tegyen” – hangsúlyozta 
az elöljáró.  „Nekünk az a 
célunk, hogy a következő 
négy évben Udvarhelyszé-
ket hangsúlyosabbá tegyük, 
akár a megyei önkormányzattól jö-
vő támogatások tekintetében. Úgy 
értékelem, meg van bennünk az a 
kellő érett gondolkodás, hogy a sze-
mélyes ambíciók fölé tudjuk helyez-
ni a térség érdekeit”. Megtudtuk: 
eddig Borboly Csaba kezdeménye-
zett tárgyalást a széki szervezettel.

TÖLTSE HASZNOSAN SZABADIDEJÉT, VÁSÁROLJON
ÉRDEKES OLVASNIVALÓT ÜGYFÉLSZOLGÁLATAINKON

B A R A B Á S  O R S O L Y A

Hiánypótló felszereléseket, beren-
dezéseket vásárolt a gyergyó-

szentmiklósi Városi Sport Klub abból 
a 260 000 lejből, amit múlt év végén 
hagyott jóvá számukra Hargita Me-
gye Tanácsa. „A VSK vezetőségével 
egyeztettünk arról, hogy mire volna 

leginkább szükség. A legfon-
tosabb az elektromos jégy-
gyalu (rolba) volt, szerettek 
volna egy jobb minőségűt 
beszerezni, de kapukat és 
más felszereléseket is, és 
támogattuk az elképzelést” 

– mondta Barti Tihamér, Har-
gita Megye Tanácsának alelnöke. 
Eddig két jéggyaluja volt a jég- és 
labdarúgópályákat működtető Vá-
rosi Sport Klubnak, de az egyiket, 
amely benzinnel működött, a zavaró 
és környezetszennyező kipufogógáz 
miatt nem is használták, a másik 
pedig gáztartályos volt, ezért mindig 
szükség volt két-három tartalék tar-
tályra – árulta el Tatár Előd, a VSK 
vezetője. Az elektromos eszköz azon-
ban sokkal csendesebb. Az új jégy-
gyalura most készülnek a feliratok, 
hogy a Gyergyói Hoki Klub követke-
ző hazai mérkőzésén már ezek dí-
szítsék a berendezést.

Jobb körülmények

Emellett két szabványos versenyek-
nek megfelelő minőségi jégkorong-
kaput is vásároltak, és a labdarúgók 
számára is igyekeztek beszerezni a 
szükséges felszereléseket. A focipá-
lya öltözőjében régóta problémát je-
lentett, hogy nem tudtak megfelelő 
hőmérsékletet biztosítani, a gyerme-
keiket edzésre kísérő szülők több-
ször panaszkodtak a hideg miatt. 
Ezért oda két elektromos fűtőtestet 
szereltek fel. A régebbi focikapuk-
ra hálókat vásároltak, valamint két 
új alumínium kaput is beszereztek, 
amelyeket edzések és keresztpályás 
mérkőzések során tudnak használ-
ni. Ráadásként pedig vásároltak 
egy hangosító berendezést, amely 
a jó hangulatot biztosítja a vasár-
nap kezdődő családi szabadkorcso-
lyázáskor, de más rendezvényeken 
is rendelkezésre áll majd. Február 
9-étől a sátortetős mobilpályán is 
lesz szabadkorcsolyázás, ugyanak-
kor – 18 és 20 óra között –, mint a 
műjégpályán. A cél az, hogy itt majd 
a kisgyermekes családok tölthesse-
nek el együtt időt korcsolyázással, 
tülekedés nélkül, a jégcsarnokban 
pedig a magabiztosabban korcso-
lyázóknak, gyorsabban haladóknak 
ajánlják ezt a programot – hangsú-
lyozta Tatár Előd.

Új eszközök a jégen és a gyepen
• A gyergyószentmiklósi műjégpályán múlt hét végén 
rendezett hokimeccs szünetében már láthatta a közön-
ség  működés közben a nemrég beszerzett elektromos 
jéggyalut, de emellett számos felszerelést, berendezést 
vásárolt a Városi Sport Klub.

Elektromos jéggyalu a 
műjégpályán. Új szerzemény
▾   FOTÓ: KERESZTES ZOLTÁN

• A helyhatósági választásokon induló RMDSZ-jelöl-
teket a helyi szervezetek javaslatai alapján két udvar-
helyszéki községben (Máréfalván és Galambfalván) 
előválasztással nevesítik, Siménfalván és Farkaslakán 
elektoros jelöltállítás lesz. 

Bíró szerint nem a személyes 
ambíció, hanem Udvarhelyszék 
érdeke fontos

▾   F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

Ajándék a véradóknak
Korábban minden héten volt véradási lehetőség Gyergyószentmikló-
son, egy ideje azonban már csak kéthetente jönnek vérvételre a Hargita 
Megyei Vérközpont munkatársai. A helyi Vöröskereszt a véradási 
kedv ösztönzése érdekében egy újfajta kezdeményezéssel rukkolt 
elő. „Eléggé lecsökkent a véradási kedv és hogy ezt fellendítsük, egy 
nagyon jó ötletet kölcsönöztünk: minden véradó férfi egy szál, Legyél 
te is véradó! címkével ellátott rózsát kap, amit egy nőnek kell ajándé-
koznia, ezzel kérve fel őt is a véradásra. Ennek mintájára a hölgyeknek 
bort adunk, amit egy férfinak adhatnak tovább” – nyilatkozta a meg-
mozdulás kapcsán Csibi Márta, a Gyergyószentmiklósi Vöröskereszt 
önkéntese. Ezúttal mintegy húsz szál virágot, illetve ugyanennyi üveg 
bort osztottak szét a vöröskeresztesek a donoroknak, és azt remélik, 
hogy a szerdai akcióhoz hasonlóan az elkövetkezőkben is lesz támoga-
tója a kezdeményezésüknek, annak érdekében, hogy folytatni tudják. A 
szakemberek mindenkit arra biztatnak, hogy adjanak vért, ugyanis egy 
donortól begyűjtött vérkészítménnyel három betegnek tudnak segíte-
ni. Gyergyószentmiklóson legközelebb február 19-én, majd várhatóan 
március 4-én reggel fél 9-től várják az önkéntes véradókat a Kórház 
utcában, az egykori sürgősség épületében. (Hegyi Zsuzsánna)
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