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45. Szejke-feSztivál

Három napig 
ropják

Háromnapos lesz idén a Szejke nép-
zene- és néptáncfesztivál. A június 
3–5. közötti hagyományőrző ese-
ményt negyvenötödik alkalommal 
szervezik meg Szejkefürdőn, ahol 
nyolc romániai kisebbség néptánc-
csoportjai lépnek színpadra.

 
Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

M inden évben igyekeznek 
a hagyományápoláson 
kívül „a szellemi épülést 

elősegítő rendezvényt is tető alá hoz-
ni” – mondta a fesztivált idén tizen-
kettedik alkalommal szervező Elekes 
Gyula. Az előző években a népmesék, 
a táncház fontosságára hívták fel a fi-
gyelmet, idén Virágvölgyi Márta, a 
Magyar Tudományos Akadémia tag-
ja Jelenlévő múlt címmel a népzenei 
gyűjtések fontosságáról értekezik pén-
teken este hattól a művelődési házban. 
A különböző területek zenéjéről szóló 
előadást – amely nemcsak szakmabe-
lieknek ajánlott – archív felvételek, 
élő zenekari bejátszások is színesítik. 
Ugyancsak pénteken este héttől a bu-
dapesti Tintér Gabriella és a Virágos 
zenekar lemezbemutatójára kerül sor, 
amit táncház követ, ahol a talpalávalót 
a Virágos zenekar és Kóré Géza húzza. 
Szombaton fél tíztől néphagyomány-
őrző óvodapedagógusokat képeznek, 
napközben különböző időpontokban 
és helyszíneken fesztiválhangoló to-
borzókat tartanak a másnap fellépők 
– a második napot is táncház zárja, 
ekkor a Heveder zenekar muzsikál.

Június 5-én, vasárnap tíztől a 
Szejkefürdőn Európai étkek a hagyo-
mány jegyében elnevezésű gasztronó-
miai bemutatóval bővül ki a fesztivál, 
a népviseleti parádé a sok évtizedes 
hagyományoknak megfelelően idén is 
a Tábor negyedből indul, a részt vevő 
tizenkilenc együttes déltől szerepel a 
szejkefürdői színpadon. Elekes Gyula 
hangsúlyozta: idén olyanok is jelen 
lesznek, akik korábban soha nem vet-
tek részt a Szejke-fesztiválon: lengyel, 
olasz és rutén néptánccsoportok. 
Rajtuk és az udvarhelyi táncegyütte-
seken kívül fellépnek Tihany, Keszt-
hely és Törökbálint együttesei, illetve 
románok, török-tatárok, lipovánok, 
görögök és bolgárok is színpadra lép-
nek. Vasárnap tizenegytől félóránként 
ingyenes autóbuszok közlekednek a 
Szejkére, a kerékpárral érkezők aján-
dékebédet kapnak a kijelölt helyeken.

Gyerekprogramokkal rajtoltak az 
udvarhelyi városnapok. A polgár-
mester megajándékozta azokat, 
akik kórházban voltak kénytele-
nek tölteni a gyerekek ünnepnap-
ját, majd a városi parkban nyílt 
meg a Mesterségek Utcája. 

Gyermeknapi ünnepséggel 
kez dődött tegnap, június 
1-jén a III. Székelyudvarhelyi 

Városnapok rendezvénysorozat. Eb-
ből az alkalomból a városi kórház-
ban fekvő gyerekeknek gyümölcsök-
ből összeállított ajándékcsomagokat 
vitt Bunta Levente polgármester 

– a gyermeknapra való tekintet-
tel, az ajándékozókkal tartott Zoli 
bohóc is. Az ajándékcsomagokat 
a Merkúr üzletlánc biztosította. 
Délelőtt a Patkóban gyülekeztek a 
kisiskolások, szülők gyerekeikkel és 
az Udvarhelyszék Fúvószenekarral, 
valamint a baróti mazsorettek kísé-
retében a városi parkba vonultak. 
Itt vette kezdetét az egész napos 
gyermeknapi program, ugyanakkor 
megnyílt a Hagyományos Mestersé-
gek Utcája is, ahol több mint ötven 
kézműves és hagyományőrző mes-
terember kínálja standján a szebbnél 
szebb portékákat. 

hírfolyam

> Ma játszik a Hooligans. A III. Szé kely-
udvarhelyi Városnapok mai programja szerint 
délelőtt tíz órától tekinthető meg a városi park-
ban a Székelyföldi Kézművesek Egyesülete által 
felállított Hagyományos Mesterségek Utcája, 
majd délután hat órától zongoraestre kerül sor: 
a magyarországi Mocsári Károly, Liszt-verseny-
győztes előadóművész játszik a nagyérdeműnek 
a polgármesteri hivatal Szent István-termében, 
az esemény szervezője a Székelyföldi Filharmó-
nia. Este hét órától a Művelődési Ház nagyter-

mében Tarján Pál és Dancs Annamari tolmá-
csolásában operett-előadásra kerül sor Magyar 
operettek gyöngyszemei címmel. Az eseményre öt 
lej a beugró. Este kilenc órától a városi sportcsar-
nokban rendezik meg a Városi Maturanduszt: a 
nemcsak végzős diákoknak szóló rendezvényen 
a magyarországi Hooligans együttes és a szin-
tén magyarországi DJ Hamvai P. G. játszik. A 
maturanduszra tíz lej a belépő. 

> Vitézek, nyeregbe! Szentföldi Hadjárat 
névre hallgat az a biciklitúra, amit június 4-én, 
szombaton szerveznek az udvarhelyszéki Törté-

nelmi Hadjáratok program keretében. A Szent 
László Kistérségi Társulás és a Székelyudvarhelyi 
Ifjúsági Alakulat nemrégiben indította a fiata-
lokat megcélzó, korhatár nélküli Történelmi 
Hadjáratok nevű játékos időutazását, melynek 
célja az egészséges életmód népszerűsítése, va-
lamint a helyi identitás erősítése. A tervezett 
két biciklitúra közül az elsőt szombaton szer-
vezik meg. A Szentföldi Hadjáratnak nevezett 
30 kilométeres túra szombaton reggel 7 órakor 
startol a Szejkéről. „Vitézek, nyergeljetek fel! A 
friss levegő és a jó társaság garantált, már csak te 
hiányzol… Aki az útvonalak leírásánál található 

helyszínekből felkészül (történet, érdekesség pár 
mondatban), kap egy belépőt a Rejtélyek, sorsok, 
múmiák című kiállításra a Csíki Székely Múze-
umba! A résztvevők között egy 150 lejes vásár-
lási utalványt sorsolnak ki egy biciklis szaküzlet 
felajánlásával” – áll az esemény meghívójában. 
Jelentkezni, regisztrálni a rendezvény honlap-
ján, a www.hadjaratok.szentregio.ro oldalon 
lehet. A rossz idő miatti esetleges változásokról 
ugyanitt szerezhetünk tudomást. Az út hosz-
sza tehát harminc kilométer, útvonala pedig: 
Szejke, Lengyelfalva, Sükő, Rez-tetői kilátó, Vá-
gás, Béta, Bögöz.

Március elsejétől 420 parkoló-
hely vált díjkötelessé Székely-
udvarhely különböző pontjain, 
többnyire a városközpontban – a 
polgármesteri hivatal két hónapja 
működteti próbaüzemmódban a 
rendszert. Az eddigi tapasztalato-
kat lapunknak Ülkei zoltán foglal-
ta össze. 

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

A polgármesteri hivatal vá-
rosgazdálkodási osztályá-
nak vezetője, Ülkei Zoltán 

azt állítja, az elmúlt két hónap 
alatt jelentős mértékben tisztult 
Székelyudvarhely parkolási képe: 
kevesebb lett a tilosban parkoló jár-
mű, illetve lassan a fizetéses helye-
ken parkoló sofőrök hozzászoknak 
a jegyváltáshoz is – egyre kevesebb 
azok száma, akiket parkolócédula 
hiányában fel kell szólítani. 

„Úgy tűnik, mára már megszok-
ták az udvarhelyiek, hogy a parkolá-
sért bizonyos helyeken fizetni kell. 
Az első időszakhoz képest kevesebb 
lett a felszólítások, ténymegállapí-
tási jegyzőkönyvek száma” – részle-
tezte Ülkei Zoltán, majd arra is ki-
tért, hogy jelenleg három felügyelői 
csapat működik a városm területén 
– ezen alkalmazottak dolga kiszűr-
ni a jegy nélkül parkolókat. 

„Érdemesebb egy-két órára meg-
vásárolni az egylejes jegyet, mint ki-

fizetni a kilenc lejes büntetést, hisz 
az pont annyiba kerül, mintha egész 
napra, a reggel nyolc és délután öt 
óra közötti időszakra jegyet váltot-
tunk volna” – magyarázta Ülkei, 
aki azt mondja, átlagosan heti hat-
ezer lej folyik be a városkasszába a 
parkolási jegyekért fizetett össze-
gekből. 

Ez napi 1200, óránként pedig 
134 lejt, vagyis ugyanennyi autót 
jelent – a városban összesen 420 díj-
köteles parkoló van, igaz, a délutáni 
órákban már nincs akkora zsúfolt-
ság, mint a déli időszakban, amikor 
nehezen találni szabad helyet. 

A hetente begyűjtött hatezer lej 
miatt már érte támadás a polgár-
mesteri hivatalt: „Azért vezették be 
a rendszert, hogy a város pénzhez 
jusson.” Ülkei viszont azt mondja, 
a díjszabásos rendszer érvényesíté-
sére a városban uralkodó parkolási 
káosz rendezése miatt volt szük-
ség – megér egy lejt az a tény, hogy 
mindig találunk helyet autónknak, 
a nagyobbacska összeg pedig azt jel-
zi, sok az autó, sokan közlekednek a 
városban gépjárművel. 

Az osztályvezető egyfajta gyak-
ran ismétlődő gondként említette, 
hogy sokan a jegykibocsátó auto-
matánál a papírpénz helyére fém-
pénzt helyeznek, mely beszorul a 
gépbe, ilyenkor pedig a hibaelhá-
rító szakember közbelépésére van 
szükség.

Keresik a magánvállalkozót, közbeszerzéssel vagy anélkül

A következő mozzanat – mint ismeretes – a felügyeleti szolgáltatás egy ma-
gánvállalkozásnak történő odaadása lesz. A polgármesteri hivatal egyelőre 
nem sieti el ezt a lépést, mint megtudtuk, eddgi még nem írták még ki a ver-
senytárgyalást, egyfajta piackutatási fázisnál tartanak: egyrészt a rendszert 
vizsgálják, másrészt pedig a potenciális cégeket. „A közbeszerzési szabály 
úgy van, hogy évi tizenötezer eurós összeg alatt nem feltétlenül kell kiírni 
internetes versenytárgyalást. Az érdeklődő cégektől kértünk árajánlatot, 
és ha kerül egy olyan, amelyik nagyon előnyös áron hajlandó elvégezni a 
szolgáltatást, akkor meglehet, hogy meg is kapja a munkát” – magyarázta 
Ülkei, mindebből pedig az derül ki, egyelőre nem tudni, mikortól fognak 
kattogni a kerékbilincsek.

SokAn táMAdják A polGárMeSteri HivAtAlt A fizetéSeS pArkoláS MiAtt

Még nem tudni, mikortól bilincselnek

Parkolójegyet váltó sofőr. A fizetéses rendszer heti hatezer lejt juttat a városkasszába


