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• Elkészült Csíkszent-
simonban a többfunk-
ciós sportcsarnok 
szerkezete, a tervek 
szerint nemcsak a tető 
kerül rá idén, hanem az 
oldalfalakat, ablakokat 
is felszerelik. Így a tél 
folyamán is tud dol-
gozni a kivitelező cég, 
a belső szerelésekkel 
folytathatják a munkát.

KOVÁCS ATTILA

A betonból készült tartószerke-
zet és a hozzá kapcsolt lelátó 
már áll a csíkszentsimoni 

kultúrotthon udvarán, ugyanakkor a 
fém tetőszerkezetet is rögzítették – így 
a sportcsarnok váza elkészült. Ezekre 
kell rögzíteni az előregyártott pane-
lekből készülő oldalfalakat, ablako-

kat, illetve a tetőt ahhoz, hogy 
téli időszakban zárt térben 
lehessen folytatni a munkát. 
Kozma István szentsimoni 
polgármester szerint az épí-
tők az előzetesen rögzített 

ütemterv szerint haladnak, és 
a célkitűzés az épületet szerkezetkész 
állapotba hozni a tél beálltáig. Így a 
belső szerelési munkálatokat a hideg 
évszakban is lehet végezni, egy év 
alatt pedig befejezni az építkezést.

A községnek is van feladata

Az építkezést tavasszal kezdte el a 
kivitelezéssel megbízott csíkszere-
dai Impex Aurora Kft ., a költségeket 
az Országos Beruházási Társaság 

(CNI) biztosítja. Nem volt egyszerű 
az előkészítés, mivel 2017-ben az 
akkori árak szerint a költségeket 
4,7 millió lejre becsülték, ez az ösz-
szeg viszont az építőipari áremelke-
dések miatt már egy év múlva nem 
volt reális. Erről eredménytelen 
közbeszerzések tanúskodtak, ame-
lyekre nem volt jelentkező. Tavaly 
jóváhagyták a költségnövelést, és az 
áfástól 7,7 millió lejre emelt összeg 
már megfelelőnek bizonyult, szerző-
dést tudott aláírni a CNI a kivitele-
zővel. A községnek a terület mellett 
a közművesítést kell biztosítania, a 
villany-, víz- és csatornahálózathoz 
csatlakoztatni a csarnokot. Ennek 

előkészítése folyamatban van, most 
az áramszolgáltató beleegyezé-
sét várják a bekötéshez – tudtuk 
meg. Mivel a községben még nincs 
szenny vízhálózat – ennek kiépítése 
ezután történik meg –, az épületből 
származó szennyvíz számára egy 
előírásoknak megfelelő, szippant-
ható tartályt kell a földbe ásni. A 
gázhálózatra is várni kell még, ezért 
az első években a csarnok fűtését fa-
tüzelésű kazánnal biztosítják.

Több sportágat tud befogadni

Az épületben sportolói, illetve já-
tékvezetői öltözők, mosdók, első-
segélyszoba, sportraktár, valamint 
egy 180 ülőhelyet biztosító lelátó 
is lesz, a nézők számára pedig női 
és férfi mosdó áll rendelkezésre. A 
játéktér a testnevelésórák mellett 
kézilabdázásra, kosárlabdázásra, 
teremlabdarúgásra is alkalmas 
lesz, az asztaliteniszezők is hasz-
nálhatják, illetve csoportos alak-
formáló edzéseket is lehet tartani 
a sportcsarnokban. Ugyanakkor 
különböző sport- és kulturális ren-
dezvényeknek adhat helyet.

Tető alá kerül a sportcsarnok
Télen is folytatni tudják a munkálatokat
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Dávid Ferencre 
emlékezünk
A hagyomány szerint a dévai 
várbörtön foglyaként 1579. no-
vember 15-én hunyt el az erdélyi 
unitárius egyház alapítója és el-
ső püspöke, Dávid Ferenc. Ezen a 
napon vagy a hozzá legközelebb 
eső vasárnapon az unitárius 
templomokban rá emlékeznek. 
Születésének pontos évszáma 
nem ismert, 1520 körül lehetett 
Kolozsváron. Szász nemzetiségű 
apja után Franz David Hertel. 
Kolozsvári, gyulafehérvári és 
brassói diákévek után a Wit-
tenbergben és az Odera menti 
Frankfurtban végezte teológiai, 
valamint bölcsészeti tanulmá-
nyait, ugyanakkor megismerte a 
reformáció eszméit. Hazatérése 
után katolikus plébános volt. 
Hamarosan csatlakozott a refor-
máció lutheránus ágához, majd 
a helvét ághoz. Az Erdélyben 
kibontakozó reformáció egyik 
vezéregyéniségévé vált. 1566. 
január 20-án a kolozsvári főtéri 
templom szószékén mondta 
el az első unitárius szellemű 
prédikációját. Felismeréséről így 
vallott: „nincs az egész derék 
szentírásban világosabb és 
nyilvánvalóbb tudomány, mint 
az egy Istenről való tudomány”. 
Az erdélyi országgyűlés 1568. 
január 6–13. között Tordán a 
világon először hozott határoza-
tot a szabad vallásgyakorlásra, 
és elfogadta a lelkiismereti és 
vallásszabadság jogáról szóló 
törvényt. Az Európában addig 
példátlan határozat az erdélyi 
unitárius egyház megalapítá-
sához és állami elismeréséhez 
vezetett. Eme törvény előkészí-
tésében nagy szerepe volt Dávid 
Ferencnek. Napjainkban nevét 
viseli az Országos Dávid Ferenc 
Ifjúsági Egylet, a homoródalmási 
általános iskola és az évenkénti 
dévai emlékzarándoklat. Egész 
alakos szobra van Sepsiszent-
györgyön és Kolozsváron. 
(Molnár Melinda)
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Erdélyi magyarok exodusáról a Székelyhon TV-ben
Mostani műsorunkban Románia egyik legnagyobb és legaggasztóbb társa-
dalmi problémáját, az elvándorlást járja körül a Székelyhon TV. Az Európai 
Unió országai közül Romániának volt a legnagyobb arányú lakosságvesz-
tése az utóbbi évtizedben. Hivatalos adatok szerint több mint négymillió 
román állampolgár él külföldön, köztük természetesen megannyi erdélyi 
magyar. De hogy hozzávetőlegesen mennyi is, miért vándoroltak el, és 
fontolgatják-e a hazatelepedést, azt Toró Tibor kolozsvári politológus, 
szociológus fejti ki a Nézőpont e heti adásában. A Bálványos Intézet 
kutatási igazgatója ismerteti az Erdélyi magyarok a nagyvilágban 
2020 címmel végzett kutatás eredményeit és főbb következtetéseit, 
a felmérés egyebek mellett azt vizsgálta, miért hagyják/hagyták el 
a külföldön élő erdélyi magyarok Romániát, hogyan élnek jelenleg 
a célországban. Kiderül a Toró Tiborral készült interjúból egyebek 
közt, hogy más-más okok vezettek a távozáshoz 1989 előtt és után (a 
rendszerváltást megelőzően politikai, utána munkavállalási szempontok 
játszottak közre), ugyanakkor választ kapunk arra is, hogy regionális bon-
tásban melyek a kivándorolt magyarok célországai, milyen munkakörökben 
dolgoznak az elvándoroltak, és mennyire elégedettek a kinti életkörül-
ményeikkel. Ha kíváncsiak arra, milyen feltételeknek kellene teljesülniük 
ahhoz, hogy a hosszabb-rövidebb ideje külföldre távozott erdélyi magyarok 
visszatérjenek szülőföldjükre, tekintsék meg a Székelyhon TV YouTube-csa-
tornáján pénteken déltől sugárzott Nézőpontot. (Rostás Szabolcs)
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Nézőpont

A csíkszentsimoni sportcsarnok 
váza már elkészült. Jövőre lesz 
használható
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