
Hatodik alkalommal szervezte 
meg az udvarhelyi Trabant Klub 
Trabant–Wartburg-találkozóját, 
melyre idén minden öreg masi-
nát vártak, különösen kelet-eu-
rópaiakat.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Negyvenöt autócsoda, cso
daautó vonult ki Székely
udvarhelyről a zeteváraljai 

találkozóra, köztük azok a szolnoki
ak, akik Trabantjukkal megtették a 
Budapest–Bamakorali hozzávető
legesen húszezer kilométeres távját 
is. Az ország szinte minden részéről 
érkeztek trabantosok, a legtávolab
bi Pécsről pöfögött Zeteváraljáig.

„Idén jött el a legtöbb wart
burgos” – mondta lapunknak Bor
dás Imre. Az udvarhelyi Trabant 
Klub elnöke nemcsak a világszerte 
hárommillió példányban eladott ke
letnémet kis pöfékelőket, azaz Tra
bantokat várt a rendezvényre, ha
nem minden öreg autót, különösen 
keleteurópaiakat. Így került a Tra
banttalálkozóra több Dacia, Sko
da, Lada, a legöregebbnek viszont 

egy 1969ben gyártott Polski Fiat 
bizonyult. Természetesen a külön
böző vetélkedők sem maradtak el, 
kiosztották a legszebb és legrondább 
masina díját, majd a trabisok kerék
cserélésben is megméretkeztek.

Bordás Imre máris a jövő évi ta
lálkozót szervezi, de azt mondja, en
nek elengedhetetlen feltétele, hogy 
az ideiek mellett (Scorpion, Odor

est) jövőre is tudjon támogatókat 
találni. „A legtöbb pénz egyébként 
a rengeteg engedély kiváltásához 
kell, így nem is maradt semmi a 
reklámozásra” – kesergett Bordás, 
aki egy korábbi, szejkefürdői Tra
banttalálkozó szervezőjeként azért 
kapott kemény bírságot, mert nem 
váltott ki engedélyt az eseményen 
való zenehallgatáshoz…

Diktátorok könyve címmel jelent 
meg Lukács Csaba újságíró köny-
ve. A kötet egy sorozat első része, 
amelyet barátja, Cseh Tamás éne-
kes tiszteletére Micsoda útjaimra 
keresztelt el a szerző. A könyvet 
Székelyudvarhelyen ma este hét 
órakor mutatják be a művelődési 
házban.

 
HN-információ

Saját utazásainak élményeit örö
kítette meg öt fejezetben Lukács 
Csaba újságíró. A kétszáz oldalas 

kötetben zsarnoki országokról szóló 
riportok kaptak helyet, szerepel benne 
Bolívia, Burma, ÉszakKorea, Kuba és 
Románia. Utóbbi kapcsán Lukács azt 
mondja: „Úgy éreztem, rekonstruál
nom kell Ceaușescu hatalmának vég
napjait. Sokat időztem Bukarestben, 
beszéltem szinte mindenkivel, aki részt 
vett a perben, a kivégzésben vagy épp 
az elfogásában.” A per szereplői közül 
sokan ellentmondásos körülmények 
között haltak meg, ezért nehezen tud
ta meggyőzni a még élő tanúkat, hogy 
nyilatkozzanak. „Beszéltem például a 
felvételeken oly sokszor felbukkanó 
szőke katonával. Azóta gyógyszere

ken él, nagyon megviselte a történet” 
– mondta Lukács Csaba, hozzátéve: 
„Nagyon érdekes, hogy a saját rend
szerük ejtette foglyul a házaspárt: mi
után a diktátor helikopterét a földre 
kényszerítették, egy idős úr azért nem 
tudta továbbvinni őket a kocsijával, 
mert kifogyott a havonta engedélye
zett tizenöt liter benzin.” 

Lukács Csaba Bolívia szerepelte
tését – ahová Tóásó Előd pere miatt 
ment – azzal indokolta, hogy a dél
amerikai ország egy épülő diktatúrát, 
„Ceaușescu rendszerének pontos má
sát” mutatja. „Ezeken a helyeken az 
újságírónak elsősorban a saját életét 
kell óvnia. Kubába például, míg ez a 
rendszer él, nem mehetek vissza.” A 
szigetországba egy külföldi alapítvány 
adományait vitte, hogy így segítse az 
ottani ellenzéket.

A könyvet többnyire a szerző fotói 
illusztrálják. „Folyamatosan utazom, 
idén már tizenkilenc országban jár
tam. A könyv egy sorozat első része, a 
következő kötet, a Katasztrófák köny-
ve karácsonykor fog megjelenni” – 
mondta Lukács Csaba, aki az elmúlt 
évtized szinte valamennyi nagyobb 
tömegszerencsétlenségét végigjárta.

Évadzáró pillanatként jelmezpa-
rádéra hívta a nagyérdeműt pén-
teken délután a székelyudvarhelyi 
Tomcsa Sándor Színház vezető-
sége és társulata. Az elmúlt évek 
előadásainak ruházatait, jelme-
zeit mutatták be zenés, táncos 
produkcióval egybekötve.

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

Okulva a korábbi ilyen irá
nyú sikertelen próbálkozá
saikból, a Tomcsa Sándor 

Színház vezetősége egy rövid kö
zönségtalálkozót is becsempészett 
az idei évadzáró műsoruk elé. Ezút
tal már akadt néző, aki megszólalt 
és hajlott arra, hogy véleményezze 
az elmúlt évad, a társulat, a színház 
viselt dolgait.

A kötetlen beszélgetés során fő
leg két közönségmegosztó produkció 
került előtérbe: A tavasz ébredése és a 
Portugál, amelyek szabadosabb nyel
vezetük, egyáltalán a tématálalás miatt 
többeknél kiütötték a biztosítékot, és 
innen már csak egy lépés volt eljutni 
a színház szerepének kérdésköréhez, 
illetve a fiatalságra jellemző trágárság 
mondhatni örökös problematikájá
hoz. Egy magyar szakos tanárnő meg 
is jegyezte: baj van a fiatalokkal, egy 
másik néző pedig azzal toldotta meg: 
a színház sem tehet úgy, mintha ezek 
a dolgok nem léteznének. Egy másik 
felszólaló a „merészebb” darabok he
lyett inkább szép, igényes, választékos 
beszédet várna el a színészektől. „Ne 
szereplést menjünk nézni, ne szóra
kozni akarjunk, hisz a 21. században a 
színház már nem az, mint régen volt: 

fizetsz és szórakozol, hanem fizetsz és 
művészi élményben részesülsz” – ér
velt egy rendszeres színházlátogató, aki 
szerint kár, hogy az idősebb generációt 
nem lehetett a komolyabb, mélyebb 
stúdióelőadásokra rászoktatni. „Nyi
tottaknak kell lennünk, engedjük, 
hogy hasson ránk a darab, és akkor 
élményben részesülünk” – mindössze 
ennyi a színház titka egy másik néző 
vélekedése szerint.

„Ha nem tetszik egy darab, visz
sza kell jönni, meg kell nézni újra... 
Izguljanak értünk, szívesen vesszük a 
kritikákat, hisz azok építő jellegűek” 
– üzenték a színészek, majd jelmezbe 
bújtak, és egy rendhagyó, régi előadá
sok betétdalaival színesített „divatbe
mutatóval” ajándékozták meg közön
ségüket. Olyan ruhákat öltöttek fel, 
melyeket már láthattunk, ám most 

nem a színészen, a produkción, hanem 
a jelmezen volt a hangsúly.

A parádé végén Nagy Pál igaz
gató kapott főszerepet: „A hónap 
dolgozója”díjat adott Jakab Or
solyának és Csurulya Csongor
nak munkaköri feladataikon túli 
ténykedéseikért, illetve elismerő 
oklevéllel köszönte meg Csergő 
Arankának, Ivácsony Sándornak és 
Szász Zoltánnak, hogy segítettek a 

látogatószám növelésében. A tár
sulat tagjai hűségükért fehér rózsát 
kaptak, a távozók pedig – Márton 
Réka, aki Marosvásárhelyre megy 
és Posta Ervin, aki „egy kis időre le
lép”  – vörös rózsát vehettek át. Az 
is kiderült, hogy az előadások végi 
nézői szavazatok összesítése alapján 
az újonnan igazolt színészünk, Ba
rabás Árpád és P. Fincziski Andrea 
lett az idei közönségdíjas.

JeLMezpAráDÉS ÉvADzáró 

A színház „divatbemutatója”
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Lukács Csaba: micsoda utak!
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Trabant-szemle Zeteváralján. Más öreg autók is felvonulhattak fotó: balázs attila

hírfolyam

> Egy nap alatt 134 kihágás. A Maros 
és Hargita megyei rendőrség közös közúti 
ellenőrzéssorozatot hajtott végre. A 13/A 
országúton egy nap leforgása alatt nem ke
vesebb mint nyolc rendőrautót állítottak 
munkába, az eredmény pedig magáért be
szél: 134 kihágásért róttak ki büntetést – 
ebből 117 esetben gyorshajtásért. Az akció 
során egy törzskönyvet és öt jogosítványt is 
visszatartottak. A rendőrség azt ígéri: lesz 
még ilyen megmozdulásuk. 

> Székelyudvarhely éjjel. A magyarorszá
gi muzeológiai hagyományt követve, a Haáz 
Rezső Múzeum Szent Iván éjszakáján első al
kalommal szervezi meg Székelyudvarhelyen 
a Múzeumok Éjszakáját. A kulturális kínálat 
minél szerteágazóbbá tétele érdekében egy 
különleges fotótárlatot is terveznek. Ennek 
megvalósításában bárki partner lehet azáltal, 
hogy részt vesz a Székelyudvarhely éjjel cím
mel meghirdetett fotópályázaton. Értelem
szerűen olyan fényképeket várnak, amelyek 
Székelyudvarhelyen az est beköszönte után 
készültek. A témaválasztás az „alkotóra” van 

bízva, így egyaránt küldhetők fotók a csen
des hétköznapi éjszakák utcáiról, vagy éppen 
a zajos hétvégék szórakozási alkalmairól. A 
digitális technikával készített fényképeket 
az info@hrmuzeum.ro email címre lehet 
elküldeni június 24én 12 óráig. (A szerve
zők kérik, az emailben tüntessék fel a fény
kép készítőjének nevét és a megörökített 
helyszínt.) A szabadtéri, videoprojektoros 
rendhagyó tárlatmegnyitóra június 24én 
sötétedés után kerül sor a múzeum udvarán. 
A legeredetibb alkotásokat szakmai zsűri dí
jazza majd. 

> Autókból, iskolákból, üzletekből 
lopott. A székelyudvarhelyi rendőrség egy 
tizenhat éves fiatalembert állított elő, aki 
kihallgatása során hat lopást ismert be, miu
tán – mint a rendőrség közölte – különböző 
bizonyítékokkal szembesítették. A rendőrség 
az év eleje óta gyűjt adatokat különböző lo
pási ügyekben, a szálak összeértek, ezért egy 
akciót szerveztek, és így csípték el a fiatal tol
vajt, aki 2010 decembere és 2011 júniusa kö
zött gépjárművekből, iskolákból, üzletekből 
tulajdonított el különböző javakat. Az illető 
szabadlábon védekezhet. 

Parádézó színészek. Nem a produkción, hanem a jelmezen volt a hangsúly fotó: balázs attila


