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egyéves a más rádió 

Illat- és szagkiállítás

Néhány nap múlva, 2011. 
június 15-én 1 éves lesz a 
Székelyudvarhelyről sugár-

zó Más Rádió. Az adó főszerkesztője, 
Szabó Attila azt mondja, „a rádióhall-
gatáshoz és -halláshoz fül kell. Nézés-
hez, látáshoz szem is. Mi most mégis 
arra kérünk, fogd be a füled, hunyd le 
a szemed, most ne hallj, ne láss, csak 
szimatolj! Ha elindultál az orrod után, 
ha már eléggé elvarázsolt-elkábított 
az illatok és a szagok világa, alkoss! 
Arra kérünk-biztatunk-ösztönzünk 
Téged, találj ki és készíts valamit, ami 
nem szokványos, ami egyedi, ami csak 
a Tiéd, aminek csak a fantáziád szab 
határt. Alkoss valami illatosat, valami 
szagosat, csillogtasd meg a kreativitá-
sodat, alkoss valami MÁSt!” – a szü-
letésnapját ünneplő netes rádió tehát 
mindenkit alkotásra buzdít. A kez-
deményezők nem szabtak korlátokat, 
az alkotás bármi lehet, ami egy-két te-
nyérben elfér vagy egy-két kézzel moz-
dítható. „Szagolj és szagoltass! – így 
is részese lehetsz a Más Rádió 1 éves 
születésnapjának” – üzente a főszer-
kesztő.

A „pályázatok” leadási, elküldési 
határideje június 14., kedd 16 óra, 
a Más Rádió szerkesztősége pedig a 
Kőkereszt tér 1. szám alatt, a MÜTF 
közvetlen szomszédságában talál-
ható. A legeredetibb-legillatosabb-
legszagosabb-legMÁSabb műveket 
gálaesten díjazzák, a pályamunkákat 
pedig a Más Rádió melletti Kőkacsa 
téren június 15-én, szerdán kiállítják. 

a természeti szépségekre, a gazdag 
történelmi és kulturális múltra való 
figyelemfelhívás a célja a Törté-
nelmi Hadjáratok elnevezésű prog-
ramnak, mely során az érdeklődők 
biciklinyeregbe pattanva, illetve 
gyalogosan járják be a térséget.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

A Szent László Kistérség és a 
SZIA szervezésében az első, 
Szentföldi Hadjárat elneve-

zésű biciklitúrára szombaton került 
sor, a lelkes résztvevők – értékes 

nyereményekért is hajtva – a Szejke, 
Lengyelfalva, Sükő, Rez-tető, Vá-
gás, Béta, Bögöz útvonalon össze-
sen harminc kilométert tekertek, 
s miközben „a lovak az árnyékban 
pihentek”, ők a térség történelmé-
vel, kultúrájával, érdekességeivel 
ismerkedtek. Gál Barna ötletgazda 
azt mondja, a Történelmi Hadjá-

ratok tulajdonképpen egy játékos 
időutazás, amelynek segítségével a 
résztvevők barátságba kerülhetnek 
szülőföldjük történelmével és érté-
keivel. „Ha kíváncsi vagy arra, hogy 
milyen hihetetlen izgalmas világban 
élsz, akkor jó helyen jársz, mert a 
nyár egyik legérdekesebb játékába 
csöppentél! Gyere, mozdulj ki ve-

lünk egyet, pattanj bringára, vedd 
kezedbe a túrabotot, fotózzál, vagy 
csak egyszerűen érezd jól magad!” – 
olvasható az esemény honlapján.

A következő bringatúrára június 
18-án kerül sor: mivel több család is 
érdeklődött az esemény iránt, ezért 
az apróbbak – esetenként a nagyob-
bak – kedvéért a családosok számára 
külön útvonalat jelölnek ki. A Duna 
TV stábja egyébként bemutató filmet 
forgat a hadjáratokról: a parancsnok 
június 13-ra, délután ötre gyülekezőt 
fúj a biciklis hadtest minden tagjának 
a vágási templom előtt.

hírfolyam

> Városnapok: karitatív koncert. Ti-
zenegy órától a Művelődési Házban gyere-
keknek szerveznek alkotóműhelyt: ezúttal 
a tűzzománcozás rejtelmeibe áshatják bele 
magukat, és aki nem ér rá délelőtt, délután 
öt órától is bekapcsolódhat az alkotóműhely 
tevékenységébe. Szintén délután öt órától 
A színes középkor. Székelyföldi címerek és pe-
csétek címmel a Haáz Rezső Múzeumban 
egy kiállítás nyílik – mint már korábban is 
említettük, rendhagyóbb, nagyobb eszmei 

értéket hordozó pecsétek is bemutatásra 
kerülnek. Fél hattól a Haáz Rezső Múze-
um képtárában A Hódoltság kor katonai 
ruházata címmel Szabó Vata, a budapesti 
Hadtörténeti Múzeum munkatársa tart elő-
adást, melyet Zsolnai Gábor előadása követ  
Kárpátkerülés lóháton címmel. 18 órától 
a Székelyföldi Filharmónia szervezésében 
kamarazenei hangversenyre kerül sor a pol-
gármesteri hivatal Szent István-termében, 
majd 20 órától a városi minifocipályán ka-
ritatív koncertsorozat, zenei fesztivál lesz: 
helyi zenekarok lépnek fel (Monyo Project, 

Orpheusz, Ég és Föld, Plan B, Swing in Yard 
Quartet, Face Today), az ötlejes beugróból 
származó bevételt pedig karitatív célokra 
ajánlják fel.

> Kerámiavásár Korondon. Az új mű-
velődési ház előtti téren pünkösd első és má-
sodnapján, vagyis június 12-én, vasárnap és 
13-án, hétfőn szervez fazekasvásárt az Élet-
fa Korondi Fazekasok Szövetsége – tudtuk 
meg Páll Ágostontól, a szervezet elnökétől. 
Akárcsak az előző években, a helyi fazeka-
sok szövetségének tagjai kínálják termé-

keiket standjaikról ezeken a napokon. Az 
eseményen fellép a korondi iskolások tánc-
csoportja – szakirányítójuk Szente Kálmán. 
Vasárnap 12 órakor nyílik meg a vásár, hét-
főn pedig 9 órától rakodnak ki az árusok, és 
mindkét nap este hatig árulják portékáikat.

> Áramszünet Lövétén. Javítási mun-
kálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás 
Lövétén és környékén – értesíti fogyasztóit 
a villamossági vállalat. Június 9-én 9 és 17 
óra között nem lesz villany Bányatelepen és 
Pósfaluban. 

anyagi okok miatt ideiglenesen 
bezárták a zetelaki mentőpontot. 
A gondok nem ma kezdődtek: az 
utóbbi két évben már a gépjármű-
vezetők bérét sem tudták fizetni.

Máthé László Ferenc
mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro„24 százalékkal vágták vissza 

a költségvetésünket, ennek 
következménye az lett, hogy 

Zetelakán júniustól nem működik 
a mentőpont, illetve kötelezően lét-
számcsökkentésben kell gondolkod-
nunk” – nyilatkozta lapunknak dr. 
Ambrus József. A megyei mentőszol-

gálat medikális igazgatója elmondta: 
különböző megoldásokon gondol-
kodnak, amelyek vélhetően a jövő hét-
re kristályosodnak ki. A parajdi men-
tőpont felszámolása is szóba került, 
ám a főorvos szerint ez már csak azért 
is lenne lehetetlen és elfogadhatatlan, 
mert Parajd egy turisztikai központ, 
ahol hatványozottan szükség van a 
mentősök jelenlétére. „Azokon a te-
lepüléseken, amelyek szóba kerültek, 
a polgármesterek is elkezdtek moz-
golódni, megoldást keresni” – tette 
hozzá dr. Ambrus, aki az esetleges 
létszámcsökkentés kapcsán annyit kö-
zölt: Udvarhelyen ez nagyjából „meg-

oldódott”, hiszen többen otthagyták a 
mentőszolgálatot.

A zetelaki mentőspont bezárása 
kapcsán lapunknak Karsai Attila, a 
község alpolgármestere úgy nyilat-
kozott, átiratban értesítették őket 
a változásról, így a háttérokokról 
egyelőre nem sokat tudnak. „Nagy 
probléma ez, nemcsak Zetelaka te-
lepülésnek, hanem Varságnak, Ivó-
nak, Sikaszónak is, hiszen ezeket a 
részeket is sokkal könnyebben elér-
hették a mentősök a zetelaki állomás 
révén” – mondta az alpolgármester. 
Az állomás helyiségének működési 
költségeit egyébként az önkormány-

zat állta, az utóbbi két évben viszont 
nem tudták fizetni a gépjárműveze-
tők bérét, ezért az egyik sofőrnek 
már korábban felmondtak. Most 
az állomás is bezárt, de azt remélik, 
csak ideiglenesen. 

Meddig sürgősség
a sürgősség? 

A dr. Ambrus József főorvos által 
alapított és működtetett Ambach 
Alapítvány a Hargita Megyei 
Mentőszolgálat, a  Hargita Me-
gyei Orvosi Kollégium és a Har-
gita Megyei Asszisztensek Rendje 
segédletével 14. alkalommal szer-
vez Székelyudvarhelyen Mentés-
ügyi Konferenciát. A rendezvény 
ma reggel a városi kórház udvarán 
gyakorlati képzéssel indul: gyerek 
és felnőtt fantombabán a résztve-
vők a csecsemő, újszülött, gyerek 
és felnőtt alapszintű újraélesztését 
sajátíthatják el – a Peter Cerny 
Alapítványtól két szakember ve-
zeti a képzést. Délután egy órától 
a Művelődési Házban magyaror-
szági, javarészt budapesti orvosok 
tartanak előadásokat, majd a kon-
ferencia pénteken reggel kilenc 
órától folytatódik: kardiológiai, 
ideggyógyászati, szív- és szájsebé-
szeti problémák, illetve az abor-
tuszkérdés is terítékre kerül. A bu-
dapesti West Balkán szórakozóhe-
lyen történt diszkóbalesetről is lesz 
előadás, és a vörösiszap-katasztrófa 
felszámolásának egészségügyi hát-
tereiről is beszélgetnek.

menTésügyi konferencia a megszoríTások árnyékában

Bezárták a zetelaki mentőállomást 

Parkolóba száműzött mentőautó. A zetelaki pont bezárása több településnek okoz gondot fotó: mihály lászló

Ócskavasnak 
szánt állatitató

Felsőboldogfalva egyik legelőjén 
egy helyi lakos arra lett figyelmes, 
hogy két személy elmozdította 

az állatok számára kihelyezett fém ita-
tót, amelyet igyekeztek darabokra vág-
ni. Az illető értesítette a rendőröket, 
akik a helyszínre érkezve fülöncsípték 
az itatótolvajokat. Kiderült, a 44 éves 
székelyudvarhelyi S. K. és a szintén 
44 éves homoródszentmártoni V. A. 
voltak a tettesek, akik a fém itató szét-
darabolását követően az értékesíthető 
darabokat egy kis szekérrel vitték vol-
na valamely ócskavastelepre. A becsült 
kár értéke 500 lej, a két személy ellen 
pedig rongálás, lopás vádjával indíta-
nak eljárást. 


