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> Kiállítás és előadás a múzeumban. 
A székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múze-
umban holnap két rendezvényre is sor ke-
rül. Délután öt órától az Ásványok, kőzetek 
és kövületek című természetrajzi kiállítás 
megnyitóját tartják. A Bányai János-gyűj-
teményből rendezett kiállítást a múzeum 
főépületében Tóth Attila és Wanek Ferenc 
nyitja meg. Ugyanakkor délután hat órától 
dr. Takács Péter debreceni egyetemi tanár 
Kézműves népi mesterségek Székelyföldön a 

XVIII. század végén című előadását hallgat-
hatják meg az érdeklődők. Ennek helyszíne 
a múzeum képtára lesz.

> Katonabogár. Az Erdély Magyar Iro-
dalmáért Alapítvány bemutatja Czegő Zol-
tán Katonabogár című nagysikerű regényét. 
Az író-olvasó találkozó holnap 18 órakor 
lesz a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár 
látvány- és hangzóanyagtermében. A szer-
zővel Lőrincz György beszélget. Czegő 
Zoltán 1968-ban a Megyei Tükör egyik 
alapító szerkesztője volt, több verseskötete 

jelent meg. 1988-ban áttelepült Magyar-
országra, ahol a versek és a publicisztikai 
írások mellett a regényírásnak is mesterévé 
vált. Nemrég hazatért Sepsiszentgyörgyre, 
itthon fejezte be Katonabogár című regé-
nyét, amelyet a Pallas-Akadémia Kiadó je-
lentetett meg.

> Filharmóniás klasszikus dzsessz. A 
Szé kelyföldi Filharmónia szervezésében ke-
rül sor május 10–15. között a Székelyföldi 
ClassJazzFeszt koncertsorozatra. Az első na-
pon Harry Tavitian lépett fel a nagyérdemű 

előtt, a közel egyhetes rendezvény további 
programjában a Marosvásárhelyi Filhar-
mónia rezeskvintettje szerepel a West Side 
Storyval, holnap Réman Zoltán és Marius 
Popescu klarinét- és zongora-, illetve sza-
xofon- és zongorajátéka hallgatható meg. 
Pénteken a bukaresti Bourbon Jazz Unit lép 
színpadra, a rendezvény utolsó koncertjén 
pedig Werner Gábor magyarországi karmes-
ter vezénylésével a filharmónia nyolc csellis-
tája fog koncertezni. Az eseményre érvénye-
sek a filharmónia bérletei, a jegyek ára 10 lej, 
a diákjegy 5 lejbe kerül. 

Körkép
udvarhely

„mondjanak hideget is, ne csak 
meleget, szívesen vesszük a kri-
tikákat” – nyilatkozta lapunknak 
Sándor kálmán azzal kapcsolatban, 
hogy az udvarhelyszéki rmdSz a 
térségben legkevesebb tizenötezer 
személyt szeretne megszólítani az 
erdélyi konzultáció során.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Határozott elvárása a ma-
gyar közösségnek, hogy az 
RMDSZ nagyobb odafi-

gyeléssel, több empátiával foglalkoz-
zon az emberek mindennapi problé-
máival – hangzott el az udvarhelyszéki 
szervezet nemrégiben lezajlott választ-
mányi ülésén, hiszen a gazdasági és 
szociális kilátástalansághoz szorosan 
társul a politikai elit empátiahiánya. 
Ezért Erdélyi Konzultáció néven az 
erdélyi magyarok problémáit igyekez-
nek feltárni, illetve a lakosság részéről 
megfogalmazhatók az RMDSZ-szel 
szembeni elvárások is. 

Sorrendbe állíthatók 
a prioritások
A konzultációs kérdőívre be le-

het írni a helyi jellegű problémákat, 
sorrendbe állíthatók a prioritások, 
megítélhető a szövetség eddigi tevé-
kenysége. A „Figyeljünk egymásra!” 
szlogen alatt futó konzultáció során 
Erdély-szerte két-háromszázezer kér-
dőív is összegyűlhet.

Udvarhelyszéken a kisebb fal-
vakban a helyi RMDSZ-elnökökön, 
illetve a polgármestereken keresztül 
vonják be a kérdezőbiztosokat. „Az a 
lényeg, hogy szóba álljunk az embe-
rekkel, ne csak egy száraz kérdezz-fe-
lelek legyen a dologból” – magyarázza 
Sándor Kálmán. Az Udvarhelyszéki 
RMDSZ ügyvezető elnöke úgy látja, 

a szövetség az utóbbi időben inkább 
a kormányzásra figyelt, s mivel Buka-
restben volt munka bőven, elhanya-
golta a vidéket. Sándor hangsúlyoz-
za: nem közvélemény-kutatásról, ha-
nem – amint a neve is mutatja – egy 
konzultációról van szó. „Munkánkat 
megkönnyítendő, természetesen azt 
is mondják el, mi a véleményük a szö-
vetségről, mik az elvárások, miként 
vannak megelégedve a helyi és orszá-
gos RMDSZ-szel. A konzultáció a 
jövő évi választásokra való felkészülés 
kiindulópontja.” Az Udvarhelyszéki 
RMDSZ-nél jelenleg várják a pol-

gármesterek, RMDSZ-elnökök visz-
szajelzéseit arról, hogy hány kérdő-
ívre van szükség. Az udvarhelyszéki 
konzultáció koordinátora Mihály 
Péter lesz. Sándor Kálmán fontosnak 
tartja, hogy helyi emberek végezzék a 
konzultációt, hiszen „a székely bizal-
matlan az idegennel szemben, ezért 
egy helyinek jobban megnyílnak, 
hosszasabban elbeszélgetnek, így mi 
is tisztább képet kapunk”. Sándor azt 
mondja, korántsem az a lényeg, hogy 
rózsaszínben tüntessék fel a tulipánt, 
sokkal fontosabb, hogy valós képet 
kapjanak. 

a legeldugottabb faluba is
 el akarnak jutni
„Valóban figyelni akarunk egymás-

ra, az emberek mindennapi problémá-
ira, ezért várunk hideget, meleget, ne 
ódzkodjanak a kritikától!” – üzente 
lapunkon keresztül Sándor.

Az udvarhelyszéki konzultáció 
egyelőre nincs konkrét határidőhöz 
kötve: Sándor nem szeretné, ha öt-hat 
perc alatt végigfutnának a kérdező-
biztosok a kérdőíveken. „Türelmesen 
végig kell csinálni az egészet minden 
kis faluban, Udvarhelyszék legeldu-
gottabb zugába is el akarunk jutni” – 
mondja. 

Az udvarhelyszéki szervezet 
egyéb ként június tizedikén tartja 
küldött gyűlését, ekkor választják 
meg a hat SZKT-tagot is, illetve a 
beérkező javaslatok alapján módo-
síthatják az alapszabályt is.

maradt ugyan még néhány kér-
dőjel, de hamarosan véglegessé 
válik az idei székelyudvarhelyi 
városnapok menetrendje, mely-
ből az alábbiakban kis ízelítőt 
nyújtunk. az már biztos, hogy 
fellép a Ghymes és a neoton, s 
a tervek szerint ekkor ejtik meg 
az első őrségváltást is a Székely 
támadt várban. 

J. Á.

Gyermeknapi csinnadrattá-
val indul az idei városna-
pok (június 1–10.), mely 

idén is színes kavalkádot ígér, ahol 
kicsitől nagyig a fanyalgók is meg-
kaphatják a kedvükre való progra-
mot. Kezdjük a kicsikkel: az első 
nap, június elsején az aprók vehetik 
birtokukba a városi parkot, amely 
egyébként az ünnepségsorozat egyik 
kiemelt helyszíne lesz, itt kap helyet 
például a kézművesek utcája is. A 

gyermeknapon lesz rajzfilmvetítés 
és bábelőadás, délután öttől pedig fel-
lép az Alma Együttes. Másnap városi 
maturandusz a sportcsarnokban, este 
fellép a Hooligans együttes. Június 
harmadikán több kulturális műsor-
nak örülhetünk, este kilenctől pedig 
a Neoton koncertezik a sportcsarnok-
ban. Június 4-én, szombaton rendezik 
a városi tömegfutást, este pedig Fábry 
Sándor nevettet a művelődési házban. 
Vasárnap a negyvenötödik kiadá-

sához érkezett Szejke-fesztiválé és a 
népviseleti seregszemléjé a főszerep, 
hatodikán, hétfőn délelőtt tizenegy-
től pedig Gryllus-koncert a D3 stú-
diótermében. Hetedikén irodalmi 
estre várják Kányádi Sándort, nyol-
cadikán lesz kamarazene és operett, 
9-én kiállítás a múzeumban, tizedi-
kén délután öttől pedig őrségváltást 
rendeznek a várnál. A városnapokat 
tizedikén este nyolctól Ghymes-
koncert zárja a Művelődési Házban.

Várják a visszajelzéseket a polgármesterektől, hogy hány kérdőívre lesz szükség  illusztráció

Újabb cSereháti kérdéS 

Kik költöznek 
a szociális 
lakásokba? 

Szakemberek bevonásával a pol-
gármesteri hivatal és a helyi önkor-
mányzat feladata eldönteni, milyen 
kritériumrendszer alapján kik köl-
tözhetnek be a hamarosan felépülő 
csereháti szociális lakásokba. 

Máthé László Ferenc
mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro

Amint a Hargita Népében 
többször is megírtuk, épül-
nek a Csereháton a szociális 

lakások. A polgármesteri hivatal el-
képzelései szerint a négy tömbházból 
kettőt már idén kulcsrakész állapotba 
hoznának, illetve át is adnának az arra 
jogosultaknak. Már azt is tudni lehet, 
hogy a korábbi tervekkel ellentétben, 
a tömbházak alatt nem garázsok lesz-
nek – az erre a célra épített felületek-
nek igyekeznek majd más rendeltetést 
adni. A városi tanács hétfői rendkívüli 
ülésén a lakásigénylések kezelésére egy 
vizsgálóbizottságot alakított. Ebben a 
polgármesteri hivatal részéről Tikosi 
László, Fülpesi Gyula, Bakó Katalin 
és Kelemen Tünde vesz részt, a tanács 
három frakciója pedig Nagy Leven-
tét (RMDSZ), Szász Jenőt (MPP) és 
Jakab Attilát (Zöld Párt) nevesítette 
bizottsági tagként. „Szükséges lenne 
már elkezdeni a beérkezett lakásigény-
lési iratcsomók elemzését” – sürgette 
a bizottságot Bunta Levente polgár-
mester, majd arra is kitért, stratégiát, 
elképzelést kell kialakítani: kinek ad-
ják oda ezeket a lakásokat. A polgár-
mester egyik lehetséges variációként 
a városközponti, a polgármesteri hi-
vatal tulajdonában levő épületekben 
lakó bérlőket említette – ezekben a 
régi bérházakban áldatlan állapotok 
uralkodnak, például a víz- és szenny-
vízrendszer nincs megfelelően kiala-
kítva. Jakab Attila erre a felvetésre úgy 
reagált: azt a kultúrát, amit ezen házak 
lakói megszoktak, nem lenne jó, ha 
kivinnék a Cserehátra, nem biztos, 
hogy ez az ifjúsági lakások bérlőinek 
jó lenne. Bunta erre úgy válaszolt: „A 
kategória vélhetően nem fog változni, 
ilyen réteg fog kikerülni ezen lakások-
ba, hisz szociális létesítményekről és 
szociális igénylőkről van szó, mindegy 
tehát, hogy melyik utcából érkeznek.” 
A polgármester megismételte: elemez-
ni kell, hogyan történjen a lakáskiosz-
tás, megfelelő kritériumrendszert kell 
felállítani. 

erdélyi konzultáció udvarhelySzéken

Várnak hideget, meleget


