
Egy hónapos próbaidőt követően 
tegnap hivatalosan is működésbe 
helyezték a Tábor negyedi kazán-
háznál felszerelt napkollektoros 
rendszert, amely az előrejelzések 
szerint évi 50–75 ezer lejes spóro-
lást hoz a szolgáltatónak. 
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Egy hónapnál több, hogy a Tá-
bor negyedi kazánháznál a te-
tőzetre szerelt napkollektoros 

rendszer révén a napenergia is besegít 
a meleg víz előállításába. Az itt mért 
adatok magukért beszélnek: havi közel 
20, és évi nagyjából 200 MWh-s ener-
gia-megtakarítás várható, ami pénzben 
kifejezve évi 50–75 ezer lejes spórolást 
jelent. „A rendszert egyszer teszteltük, 
majd csak utána adjuk át” – mondta 
tegnap Bunta Levente polgármester, 
aki Dobai-Pataky Virág projektfelelős, 
Csoma Zsigmond, a polgármesteri hi-
vatal beruházási osztályának munka-
társa, Tikosi László műszaki igazgató, 
Ráduly Mihály, az Urbana Rt. ügyve-
zető igazgatója és a brassói kivitelező 
cég, az A. G. Serv Construct ügyve-
zetője, Valer Cheslerean társaságában 
hivatalosan is zöld utat adott a lakóte-
lepek esetében romániai premiernek 
számító megvalósításnak.

A polgármesteri hivatal munka-
társai két évvel ezelőtt kezdtek hozzá 
a pályázat megírásához, és a környe-

zetvédelmi ügynökségtől nyertek is 
740 ezer lejt – a beruházás összértéke 
1 293 750 lej. A kazánház tetőzetére 
135 darab sík napkollektort szereltek 
fel, összesen 295 négyzetméternyi 
felületen, illetve két hőcserélő és egy 
tároló tartály is a rendszerhez tartozik.

A német Buderus napkollekto-
rok működési elve egyszerű: a nap-
energiát fogják be, és a legtisztább, 

leginkább környezetvédő módon 
alakítják át energiává. A tervező, a 
székelyudvarhelyi Total Proiect Kft. 
munkatársa azt mondta, minőségi 
berendezésekről van szó, amelyek a 
várt eredményeket nyújtják. A polgár-
mester szerint nem utolsósorban egy 
pénztárcakímélő beruházásról van szó, 
hisz az előre jelzett spórolás az árakat 
kíméli. Az elöljáró azt is előrevetítette, 

hogy információik szerint négymillió 
lejt kap a város a fűtésrendszer további 
rehabilitációjára, illetve – mint már 
többször is elhangzott – bíznak a 20 
millió eurós pályázat sikerében is, 
melyből a teljes városi rendszer mo-
dernizációját el tudnák végezni. Itt 
említette Bunta, hogy a híresztelések-
kel ellentétben a leválások idei száma 
nem túlságosan nagy. 
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Csoma Zsigmond és Bunta Levente a beüzemelt napkollektorral. Pénztárcakímélő „tiszta” beruházás fotó: máthé lászló ferenc
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> Tele van a csodakosár. A Szent Lász-
ló Kistérségi Társulása nemrég elindult Cso-
dakosár  játékára hívta fel figyelmünket Gál 
Barna. A társulás menedzserétől megtudtuk, 
elindult a szavazás a beküldött javaslatok 
alapján. „Nagyon hasznosnak bizonyult ez 
idáig a játék, hiszen megtudtuk, hogyan látja 
az ifjúság a térségünket, mire büszke igazán. 
A listában szereplő csodák mind győztesek 
már, mert egy közösség érdemesnek tartotta 
arra, hogy ide bekerüljenek” – mondja Gál. A 

megmérettetésben indulnak az égei tölgyek, 
a telekfalvi gyurgyalag, az agyagfalvi rét, a 
vágási cserefák, a petki székely ruha, a dályai 
templom, az Orbán-kúria, a sükői ferde to-
rony, Szejkefürdő, a telekfalvi barlangok, a 
derzsi erődtemplom, a muzsnai román–ma-
gyar határkő és a barlangok, a bögözi műem-
lék templom, a ramocsavirág és térségünk 
Szent László-freskói. A www.hadjaratok.
szentregio.ro/csodakosar címen a verseny 
folyamán mindenki csak egyszer szavazhat 
az általa legszebbnek, legértékesebbnek tar-
tott „csodára”. Gáltól megtudtuk azt is, hogy 

a székelymuzsnai Dénes Kinga küldte be a 
legtöbb képet és javaslatot, ezért a Székely-
föld csodái – Udvarhelyszék című kötettel 
ajándékozzák meg. A hadjáratok honlapján 
részletes információkat találunk a hétvégi 
Végvári ütközet elnevezésű biciklitúráról is, 
amelyre számukra kialakított útvonalon csa-
ládokat is várnak, Gál Barna szerint „a kel-
lemes idő mellett a jó hangulat és társaság is 
vár mindenkire”.

> A Bohém Ragtime Jazz Band játszik. 
Ma este 8 órától egy ingyenes Bohém Rag-

time Jazz Band-koncerttel ajándékozza meg 
hallgatóit és nem hallgatóit a szülinapozó Más 
Rádió. Az 1985 óta működő Bohém Ragtime 
Jazz Band koncertjei a tízes-húszas-harmincas 
évek Amerikáját idézik, a zenén kívül móká-
val, bohémsággal, a régi magyar számok pedig 
a boldog békeidők magyar nyelvterületének és 
Budapestjének hangulatát hozzák vissza. Ide-
ális kikapcsolódás minden korosztálynak az 
óvodástól a dédnagymamáig. A koncert hely-
színéül a Tomcsa Sándor Színház nagyterme 
szolgál, ekkor az Illat- és szagkiállítás „ered-
ményhirdetésére” és díjazására is sor kerül. 
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A Napot hívták segítségül 
X. SzékElyföldi  
RockmaRaTon

A minőségi zajok 
fesztiválja

M. L. F.

Tizedik születésnapjához 
érkezett a Zeneudvar Kul-
turális Egyesület által szer-

vezett Székelyföldi Rockmaraton, 
melyre idén július 5–9. között ke-
rül sor a Székelyudvarhely mellet-
ti Szejkefürdőn.

Jére Ágoston és Orosz Pál Le-
vente főszervezők tegnap azt tu-
datták, idén kevesebbért adnak 
többet: húsz százalékkal csökken-
tették az árakat, és ugyanennyivel 
több zenekart hoznak el: 31 fellépő 
lesz, a napidíj pedig a tavalyi 50 lej 
helyett 40-re csökken (szerdán 35 
lej), a hetijegy ára 150 lej. Az idei 
nagy újdonság, hogy a nulladik 
napot, vagyis a hajnalig tartó in-
gyenes szabadtéri bulit követő-
en szerdán délután három és este 
hét óra között Open Est név alatt 
Székelyföldi Rockzenekarok Ta-
lálkozójára kerül sor: hét zenekar 
játszik, köztük három udvarhelyi. 
Ezt követően este nyolctól veszi 
kezdetét a rockmaraton, ahol a 
fellépők nyolcvan százaléka külföl-
di, többnyire anyaországi zenekar. 
A húzónevek közül a Rószaszín 
Pitbull kabarérock-zenekar, az Is-
merős Arcok, a 25 éves, igazi best 
offal előrukkoló Ossián, az újraala-
kított legendás P. Box és a szintén 
magyarországi Rückwartz emelhe-
tő ki – utóbbi Rammstein tribute 
zenekar, és komoly pirotechnikai 
show-val érkezik. Szintén említésre 
méltó a felvidéki Rómeó Vérzik, a 
moszkvai Arkona és a Wisdom for-
máció – a magyarországi csapat az 
Iron Maiden és a Helloween bandák 
előzenekaraként is turnézott már.

A koncertsorozat mindennap 
délután 3 órakor startol, a tavalyi 
kiadáshoz képest változás, hogy a 
Hammerworld-nap két részre osz-
lik, négy együttes pénteken, négy 
pedig szombaton lép fel.

A rockmaratonon a sátoro-
zás nem kerül pénzbe, naponta 
11 óráig zuhanyozási lehetőség 
is van, és nonstop büfék állnak a 
„maratonozók” rendelkezésére. „A 
legjobb hang- és fénytechnikával 
dolgozunk, időjárástól függetlenül 
minden koncertre sor kerül, egy 
nagyobb fesztiválsátor is lesz, aho-
vá eső esetén be lehet majd bújni” 
– részletezték a szervezők.  

ötödik alkalommal szerveznek lo-
vas napot Homoródfürdő búcsús 
ünnepén, Szent János napján. 
Holnap déltől fogathajtásban, díj-
ugratásban gyönyörködhetnek a 
főút melletti földvári lovaspályára 
kilátogatók, akik a fogathajtásban 
megméretkező udvarhelyszéki pol-
gármestereknek is szurkolhatnak.

Jakab Árpád
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Háromszéki, csíkszéki, gyer-
gyó széki és udvarhely szé ki 
fogathajtók mérik össze tu-

dásukat a szombaton délben kezdődő 
Szent János-napi megmérettetésen. 
Idén a válság miatt családiasabb lesz 
az esemény, de az ötlet- és házigazda 
Benedek Lukács szerint így van ez jól. 
„Idén kicsit válságosabbra fogtuk a 
dolgot, az eseményt tulajdonképpen 
saját magunk és a várhatóan több ezer 
néző szórakoztatására, s nem utolsó-
sorban a lovassport népszerűsítésére 
rendezzük meg” – mondja Benedek. 
A házigazda szerint az előző évekhez 
hasonlóan idén is nagyon sokan kilá-
togatnak Homoródfürdőre, hiszen „a 
lovassport a székelyek génjeiben van”.

A közönség díjugratásokban 
is gyönyörködhet, a huszonöt be-
nevezett lovas között ott találjuk 
Kálnoky gróf gyermekeit is. A szer-
vező szerint „jó tempójú, izgalmas, 
látványos” lesz a fogathajtók verse-
nye, s hasonlót ígér a római kocsis 
bemutató, illetve az ivói izlandi lo-
varda bemutatója is. A jelenlévők az 
udvarhelyszéki polgármestereknek 
is szurkolhatnak: az elöljárók segéd-
hajtók lesznek különböző fogato-
kon, de közben olyan ügyességi aka-
dályokkal is meg kell birkózzanak, 
mint célba dobás, labdagyűjtés.

„Családias hangulatú rendezvény-
re számítok, lesz étel, ital, remélem, a 
kilátogatók nem bánják meg, hogy 
néhány órát ránk szánnak” – mond-
ja Benedek Lukács. A szervezőtől 
megtudtuk, a kiskőrösi néptáncosok 
fellépése színesíti majd a napot, s este, 
„tehénfejés után” is ők muzsikálnak a 
reggelig tartó bálban, melynek hely-
színe szintén a lovaspálya. „Válság ide 
vagy oda, én bízom benne, hogy a ha-
sonló megmozdulások újra népszerű-
vé teszik vidékünkön is a méltatlanul 
elfeledett lovassportot” – bizakodott 
a szervező.
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Polgármesterek lovas fogaton


