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BAJKÓ MIKLÓS
értesíti az érdekelteket, hogy a Barátság utca szám nélküli RÉSZLE-
TES RENDEZÉSI TERV (PUD) bemutatott változatára környezet-
védelmi véleményezést kérelmezett. 

Az érdekeltek az említett terv környezeti hatásaival kapcsolatos 
észrevételeiket írásban, az észrevételező adatainak feltüntetésével meg-
tehetik naponta 9–15 óra között Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökségnél, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, 2011. 
május19-ig.

HARGITA MEGYE TANÁCSA
– Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám –

versenyvizsgákat hirdet 
köztisztviselői állások betöltésére meghatározott időre

 
a Közbeszerzés és közszállítás igazgatóságán 

 Felügyelő, I. osztály, asszisztens szakmai fokozat 
Részvételi feltételek:
– egyetemi végzettség záróvizsgával; 
– a köztisztviselők jogállásáról szóló, 188/1999-es újraközölt törvény 
   54-es szakaszának előírásai;
– minimum 1 év szakmai tapasztalat;
– számítógép-kezelői ismeretek.

Helyi közigazgatási igazgatóságán
 Tanácsos, I. osztály, asszisztens szakmai fokozat

Részvételi feltételek:
– egyetemi végzettség záróvizsgával; 
– a köztisztviselők jogállásáról szóló, 188/1999-es újraközölt törvény 
   54-es szakaszának előírásai;
– minimum 1 év szakmai tapasztalat;
– számítógép-kezelői ismeretek.
A versenyvizsgák időpontja: 2011. május 10-én 10 óra (írásbeli) és 2011. má-

jus 12-én (szóbeli vizsga).
Helyszín: a Hargita Megyei Tanács székhelye.
A beiratkozási dossziékat a Hargita Megyei Tanács székhelyén kell letenni a hir-

detés megjelenésétől számított – a Hivatalos Közlöny III. részében – 8 napon belül. 
Könyvészeti anyagokat, beiratkozási formanyomtatványokat, valamint bővebb fel-

világosítást a Hargita Megyei Tanács Humánerőforrás-részlegén kaphatnak az érdeklő-
dők (134-es iroda, 0266–207700 / belső 1408-as vagy 1406-os telefonszámon).

Meg akarjátok nézni Devecsert? 
– szegezte nekünk a kérdést ba-
rátunk, miközben virágvasárnap 
autójával Győrből Tapolcára kirán-
dultatott minket. Pár pillanatnyi 
csend után jött az udvarias hárítás: 
Ugyan, ne pocsékold a méregdrága 
üzemanyagot egy kerülőért, nem 
fontos, hagyd (dehogynem fontos, 
rág a kíváncsiság, hogy láthas-
sam) – majd a meghívás folytatása: 
Semmi kerülő, útba esik, át kell ha-
ladnunk rajta. 

Egy útlocsoló autó volt az első, 
amit megpillantottam Devecser 
utcáin. Ekkor még nem léptük 

át a város határát, és már távolról lát-
szott a jármű, amint lassú tempóban, 
komótosan haladt keresztül-kasul a 
városon. El és vissza. – Még mindig 
vörös iszap van az úton, azt mossa – 
futott át az agyamon, és az, hogy port 
mos, csak akkor vált világossá, amikor 
már mi is a tisztának tűnő szürke asz-
falton autóztunk végig. 

A fák – élő tanúk
Devecseren a vörösiszap-kataszt-

rófa bekövetkeztéig minden bizonnyal 
az Esterházy-kastély volt a legvonzóbb 
turistalátványosság. Ma a kastély park-
ja ragadja meg legelőször a városba 
betérő figyelmét. A parkban álló mé-
retes lombhullatók az élő-álló tanúi a 
katasztrófa méreteinek: törzsük pon-
tos mérce módjára mutatja, milyen 
magasan vonult le a vörös áradat. Egy 
fa mellé álltam: felemelt kézzel nem 
értem el az iszap által hagyott vörös 
nyom felső szintjét. 

Devecser utcáin virágvasárnap ün-

nepére semmi nem utalt. A város alsó 
részében, ahol egymillió köbméternyi, 
a közeli tározóból kizúduló vörös iszap 
pusztított tavaly október negyedikén, 
élő lelket nem láttunk. Járőröző rend-
őrautók lépésben közlekedve rótták az 
utcákat – igazából nem tudtuk meg-
fejteni, hogy miért, hisz ott már rabol-
nivaló nem volt, pontosabban már az 
sem volt, amiből rabolni –, a vasárnap 
és az ünnepnap tiszteletére leállított 
munkagépek sorakoztak és nyomasz-
tó csendet leplezett a frissen érkezett 
tavasznak zümmögő bogár. 

A cirkáló rendőrautók, a kihalt ut-
cák megszállt település háborús han-
gulatát idézték. Azon kaptuk magun-
kat, hogy erőt vett rajtunk a félelem: 
vajon egyáltalán lehetünk itt? Szabad 
ezen a városrészen, a főutcán sétálni? 
A távolban látszott még a település 
azon katasztrófa sújtotta része, ahol 
buldózerekre vártak az ablakok nélkül 
tátongó, iszap mosta házak, azt a kör-
nyéket viszont elzárta a kíváncsiskodó 
tekintetünk elől a hatóság. Itt, a főút 
mellett már dolgavégezetten pihent a 
munkagép, egy-két üres épület maradt 
csak – Isten tudja, miért –, és a pusz-
títás közepén egyetlen függönyözött 
ablakú ház, melynek falán színes fes-
tékkel írt betűk hirdették, hogy lakott. 
A buldózeresnek szólhatott az üzenet. 

– Harmincöt ház van lebontva 
már, 210 még hátravan – mondja 
érdeklődésünkre már a település köz-
pontjában járva egy helybéli, aki rög-
tönzött, ám annál lelkesebb idegenve-
zetőként magyaráz.

Virágvasárnap ide vagy oda, a 
dolog sürgős: két fiatalember magas-
nyomású slaggal mossa a kövekből ki-

rakott járdát egy ház, illetve egy kocs-
ma előtt, vörösen folyik lefelé a lé az 
utcán, mögöttük egy másik férfi kézi 
permetezővel valami sárga folyadékot 
permetez a földre.

Belestünk egy nem létező 
ablakon
A kíváncsiság Kolontárra is elvitt. 

A falu főutcáján haladva nyomát sem 
találja a katasztrófaturista a pusztítás-
nak. A főút ugyanis a falu dombon 
lévő részén vezet át, ott az árnak se 
híre, se hamva, de amint a templom-
torony iránt haladva a falu alsó részé-
be érkeztünk, apokaliptikus látvány 
tárult elénk. Barátunk jobbra-balra 
intve mutatja, hogy a most üresen álló 
terület jó fél évvel ezelőtt még sűrűn 
lakott falurész volt. Ott van az új híd, 
melynek elődjéről tudjuk az októberi 
híradásokból, hogy elvitte az ár, egy 
fiatalember életét is magával sodorva, 
körbe üresség, a távolban pedig még 
bontásra váró épületek sora. A vörös 
semmi közepén egy ablaktalan ház 
tátong, mintha azért hagyták volna 
ott, hogy a kíváncsiskodók ne kell-

jen a fantáziájukra hagyatkozzanak, 
hanem most is képet kapjanak köz-
vetlen a pusztítás utáni állapotokról. 
Falán jól látszik, hogyan csapódott 
neki az ablakok szintjén jóval felül érő 
vörös ár, hátánál gazdasági épületek, 
felakasztott száradó kukoricacsövek 
himbálóznak a szélben, egy kerékpár a 
csűr falának támasztva ottmaradt, bi-
zonyítékaként a nem régi élettérnek. 
Benéztünk a ház tátongó ablakain. Az 
egyik – a berendezés szerint konyha-
ként szolgáló – helyiségben poharak, 
tányérok a szekrények polcain, a he-
lyén minden, akárcsak a túlsó szobá-
ban a ruhásszekrényben vállfán lógó 
vagy éppen polcokon összefogva álló 
ruhaneműk sora, kanapén összedo-
bált holmik, földön szanaszét heverő 
használati tárgyak – minden, ami egy 
család életének mindennapi kellékeit 
jelenti. – Akik innen elmenekültek, 
bugyijuk sem maradt – állapítottuk 
meg elborzadva a vörösiszap mosta 
otthon-rom láttán. 

Épül már az új világ
Nem akartunk a rettenetes él-

ménnyel maradni, ezért a Devecseren 
épülő új otthonok felé vettük az 
irányt. A munkagépek itt is álltak, de 
messziről, az országútról is jól láthatók 
a már tető alatt álló otthonok sora. 
Ránézésre úgy száz körülire saccoltuk 
a pirosban álló házak számát. Jólesik a 
szemnek, léleknek az iszap sötét vöröse 
után a téglapiros. Persze, jól informál-
tak errefelé is vannak, akik  tudni vé-
lik, hogy sokan az iszap által elsodort 
vályogházaik helyett kapnak most 
szép, nagy téglaotthont, ugyanolyant, 
mint amilyent az kap, akinek nagy, 
akár emeletes, új házát vitte magával 
a vörös ár. Van különbség az elsodort 
életek között? Lehet nulláról kezdeni 
mindent? – tűnődök, miközben – 
immár Devecserről kifelé haladva – 
egy fára leszek figyelmes. Ugyanolyan 
vörös törzzsel tanúsítja a rettenetes 
katasztrófát, mint társai, ugyanúgy fe-
hér virágban van már a koronája, mint 
a többi környékbeli gyümölcsfának. 
Van mégis rajta valami, ami más: vörös 
törzséből friss zöld hajtás nőtt. Az élet 
Devecseren sem hagyja magát. 

Forró-Erős Gyöngyi

Devecser – város, vörös árnyalatban

Ez a porta megmaradt a semmi közepén. A tévé még a házban, a mikrohullámú sütő már az udvaron vöröslik

Méretes lombhullató fák a devecseri kastélykertben. A katasztrófa élő mércéivé váltak Fotók: Forró-erős gyöngyi

hirdetések


