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> Fotótábor Derzsben. Április 29-én, pén-
teken veszi kezdetét az idei év első udvarhelyszéki 
fotótábora, amelynek Derzs község ad otthont, 
a helyi polgármesteri hivatal, a Viharsarok Egye-
sület és a Hargita Megyei Hagyományőrzési 
Forrásközpont szervezésében. Székelyderzsnek  
műemlékként számon tartott unitárius erőd-
temploma szerzett hírnevet, amelyet 2001-ben 
az épített világörökség részévé nyilvánítottak. 
Az 1419-ben készült, elsősorban Szent László 
legendáját feldolgozó freskókon kívül további 

érdekessége még, hogy a falu lakói, a XVIII. 
századtól – igaz, ma már nem mindenki – a 
várfalon belüli hombárokban, szuszékokban 

tárolják a gabonát és bástyáiban a füstölt son-
kát, szalonnát. A május 6-án, pénteken záruló 
immár XIX., 2002-től folyamatosan szerve-
zett, a települések ezredfordulós képét do-
kumentáló fotótáborban is a hagyományos 
gazdálkodás, népszokás, építészet és életforma 
megörökítése a fő cél, de e mellett Székelyderzs 
és Székelymuzsna határterületén, a Ramocsa-
dűlőnek nevezett rész gazdag növényvilágát is 
lencsevégre kapják a részt vevő fényképészek, 
nevezetesen:  Tóth Zsuzsánna (Hatvan – HU), 
Tiszavölgyi Zsolt (Füzesabony – HU), Antal 
Levente, Kovács László Attila, Vinczefi László 

(Sepsiszentgyörgy), Fülöp Lóránt (Agyagfal-
va), Fekete Réka, Kibédi Sándor, Kozma Er-
zsébet, Vass Lehel és a szervező Balázs Ödön 
(Székelyudvarhely).

> Részeg sofőrt üldöztek. Rutinellen-
őrzésre állították volna meg az udvarhelyi 
közlekedésrendészet munkatársai azt az autóst, 
aki a jelzésükre nem állt meg, sőt gázra lépett és 
elhajtott. Rendőrök indultak a nyomába, s igazi 
filmbe illő üldözés után Székelyszentléleken ér-
ték utol. A sofőr ittas volt, s megtagadta a vér-
vizsgálatot is, eljárást indítottak ellene.

Körkép
udvarhely

először érkezett vonatszerelvény 
budapestről végleges úticélként 
székelyudvarhelyre. a szerelvényt 
rezesbandával várták, érkezésére 
rengetegen voltak kíváncsiak. a 
szerelvény egyik vagonját Hargita 
névre keresztelték.

Máthé László Ferenc
máthé.lászló.ferenc@hargitanepe.ro

Az élményvonat este kilenc 
órakor gördült be a kisál-
lomásra, ahol népes tömeg 

és rezesbanda muzsikája fogadta. 
Utasokat is szállított, akik megha-
tódva léptek kapcsolatba, elegyed-
tek szóba a peronon várakozókkal, 
majd kisebb ünnepség vette kezde-
tét. László János szállodatulajdonos 
történelmi pillanatként értékelte 
a szerelvény városunkba érkezé-
sét, majd az esemény turisztikai 
potenciálját emelte ki: remélhe-
tőleg, az utasok jó hírünket viszik 
majd. Orosz Pál Levente szervező 
a székely gőzösre emlékezett, és azt 
közölte, bár szárnyvasutunk több 
mint száz éve napi használatban 
van, mostanig kellett várni, hogy 

egy pesti vonatot köszönthessünk. 
A rendezvényen jelen volt Zsig-
mond Barna Pál csíkszeredai fő-
konzul is, aki a kapcsolatépítés jó 
példájaként emlegette a péntek es-
tét. A beszédeket követően a törté-
nelmi egyházak képviselői, Mátyás 
Károly római katolikus főesperes, 

Kedei Mózes unitárius főesperes 
és Hegyi Sándor református lelki-
pásztor áldásukat adták a szerel-
vényre, majd annak egyik kocsiját 
Hargita névre keresztelték, illetve 
a jelenlévők meg is koszorúzták azt. 
Az ünnepség nem sikeredhetett 
hosszasra, hiszen az élményvonat 

kettészelte a Tamási Áron utcát, 
melyet nagyjából fél óra múlva az-
tán visszaadtak az autósforgalom-
nak. A nosztalgiavonat szombaton 
is városunkban állomásozott – pár 
óra erejéig megnyitották a nagykö-
zönség számára, így az érdeklődők 
belülről is megcsodálhatták. 

négynapos vonatkirándulás 
festett tojással 
és áfonyapálinkával

A négynapos vonatkirándulás 
amúgy nagypéntek reggel a bu-
dapesti Nyugati pályaudvarról 
indult. A Szolnok–Békéscsaba–
Arad–Déva–Gyulafehérvár út-
vonalon közlekedő szerelvényen 
az utazók számára volt hagyomá-
nyos székelytermék-kóstolás is, 
Segesváron pedig székely asszo-
nyok áfonyapálinkával, kürtős-
kaláccsal fogadták az utasokat, 
a vonat személyzete pedig tojás-
festéssel készítette elő az ünnepi 
hangulatot.

Az első Budapestről Udvarhelyre érkező szerelvényt ünneplők fogadták fotó: ifj. haáz sándor

locsolás Helyett égetés

Újabb avarégető
avarégetésből származó tűz ve-
szélyeztette az infopress nyom-
da székhelyét. 

Húsvét másodnapján volt, 
aki nemcsak locsolt, ha-
nem égetett is.

A székelyudvarhelyi tűzoltó-
kat kevéssel este kilenc óra után az 
Infopress Rt. kadicsfalvi székhely-
éhez riasztották, amelynek szomszéd-
ságában nagyjából egyhektárnyi te-
rületen égett a száraz növényzet, és 
félő volt, hogy a tűz a nyomda épü-
leteit is eléri. Egy autóval egy hétfős 
csapat szállt ki, bő egy óra alatt si-
keresen el is végezték munkájukat, 
jelentésükből pedig az tűnik ki, 
hogy egy újabb gondatlan avarége-
tő lépett színre, akinek munkájára 
az erős szél segített rá.

Ritkaságok UdvaRHelyen

Trópusi lepkeház 
a múzeumban

trópusi lepkeházzá változik közel 
két hónapra a székelyudvarhelyi 
Haáz Rezső Múzeum egyik kiál-
lítóterme. a lepkekiállítás május 
2-án nyitja kapuit, és a húsz tró-
pusi faj háromszáz egyedének la-
kóhelyéül szolgáló lepkeházban 
testközelben lehet majd megte-
kinteni az igazi ritkaságokat. 

Dél-amerikai, afrikai és 
ázsiai lepkefarmokról ér-
keznek Székely udvar hely-

re azok a lepkebábok, melyek a 
múzeumban külön erre a célra 
berendezett lepkeházban, a né-
zők szeme láttára fognak kikelni. 
A kulturális intézmény csak befo-
gadója az élő kiállításnak, melyet 
a Vulticulus Földrajzi Társaság 
visz a múzeumba. A szervezők a 
fajok kiválasztásakor leginkább 
azt tartották szem előtt, hogy az 
elhozott példányok méretesek, 
színesek, egyszóval látványosak 
legyenek, így a lepkeház egyik 
különlegessége lesz például a világ 
legnagyobb lepkéjének számító, 
akár a 30 cm-es szárnyfesztávol-
ságot is elérő atlaszlepke. A kiál-
lítás végén az elpusztult lepkéket 
preparálják, hogy oktatási célokra 
iskoláknak ajándékozzák. 

nemrég adtunk hírt arról, hogy egy 
közel hárommillió eurós beruházás 
révén hét hónap alatt modernizál-
ják a székelyudvarhelyi víztisztító 
állomást. az illetékesek akkor azt 
közölték, hamarosan tiszta víz kerül 
az udvarhelyiek poharába. kijelen-
tésük kérdést szült: most milyen víz 
folyik csapjainkból? 

M. L. F.

Egy 2004-es évi mérés szerint 
Zetelakán a folyóban literen-
ként 98 gramm cinket mértek, 

Székelykeresztúron pedig 181 gram-
mot, illetve a fenol szintje literenként 
1,80 gramm körül alakult. A folyó-
ban fellelhető ammónia mennyisége 
0,905 mg volt literenként. A folya-
matosan romló minőségű folyónk 
mutatói azóta sem javultak, van te-
hát mit tisztítani rajta, hogy fogyaszt-

hatóvá váljon. 2008-at megelőzően a 
nyersvíz tisztítása a víztisztítóműnél 
kristályos alumínium-szulfát és mész-
tej derítővegyszerek segítségével tör-
tént – a zsákos klórt kézi adagolással 
juttatták a tisztítandó vízbe, így abból 
nem feltétlenül annyi került „forga-
lomba”, mint amennyire szükség lett 
volna. Rendszeresek is voltak a pana-
szok: túl klóros a víz, és ez színén lát-
szik, szagán érződik. Az Aqua Nova 
Hargita Kft. három évvel ezelőtti 
színre lépését követően az említett 
anyagokat folyékony derítővegy-
szert (polihidroxi-alimíniumklorid, 
AquaPac) használó technológiára 
cserélték, mely pontosabb és köny-
nyebb adagolást tesz lehetővé, illet-
ve segédvegyszert nem igényel. A 
tisztítóállomásnál időközben egyéb 
munkálatokat, javításokat is végzett 
a szolgáltató. 

 ülkei: a víz nem túlklórozott

„Azt ajánlom, engedjenek ki egy kétliteres palackba vizet, majd 
tegyék azt le két-négy napig állni, ezt követően pedig nézzék meg, 
színe változott-e meg (a klór ugyanis elpárolog és színváltozást 
eredményez), illetve azt is nézzék meg, van-e az alján üledék. 
Meglátják, nem fognak változást tapasztalni” – mondta lapunk-
nak Ülkei Erika, a vállalat marketingigazgatója, majd hozzátette, a 
régi és rossz állapotban levő vezetékrendszer okozhat csupán meg-
lepetést: csőtörés után ugyanis valóban üledékes lesz a víz. A víz 
túlklórozásával kapcsolatos észrevételekre Ülkei azt felelte:
 „Sokan mondják, hogy nagyon fehér a víz, ami a csapból kifolyik. 
Vegyék ki a csapfejből a szűrőt, hisz az habosítja, attól tűnik fehér-
nek a víz.” A szolgáltató, mint tudatták, mérésekkel is bizonyítani 
tudja, hogy immáron elfogadható minőségű a székelyudvarhelyi 
ivóvíz. 
„Az ivóvíz Székelyudvarhelyen most is tiszta, iható és egészséges. 
A jelenleg zajló beruházás így elsősorban nem a víz minőségének 
a javítását célozza meg, hanem a rendszer modernizálását, auto-
matizálását.”


