
hargitanépe2011. június 22., szerda | 5. oldal 

hírfolyam

> Kirándultak a plakátverseny résztvevői. 
Székelyudvarhelyen a Víz világnapja alkalmából 
Óvd a vizet! címmel plakátversenyt hirdetett a 
TRE-F Környezetvédelmi Egyesület. A plakát-
kiállítás a városi könyvtár előtt kapott helyet, 
ezen az eseményen jelen lévő kiállító kisdiákok 
pedig jutalomkirándulásban részesültek Bunta 
Levente polgármester, illetve Székelyudvarhely 
Polgármesteri Hivatala jóvoltából. A kirándu-
lás fő pillanata az esztergomi Duna Múzeum 
Víz–Idő állandó kiállításának meglátogatása 

volt. Június 16-án negyven 5–8. osztályos gye-
rek utazott Hajdúdorogra – Székelyudvarhely 
testvérvárosába –,  ahol másnap meglátogatták 
a múzeumot. Itt tárlatvezető segítségével sze-
reztek bővebb ismereteket az udvarhelyiek a víz 
körforgásáról, a környezetvédelemről. Június 
18-án városlátogatás és strandolás volt a prog-
ram. A negyvenhat fős csapat, élményekkel tel-
ve, vasárnap este érkezett haza. 

> Az élhetőbb városunkért. Június 28-án, 
kedden 10 órától Jakab Attila önkormányza-
ti képviselő és a Székelyudvarhelyi Zöldek 

fogadónapot tartanak a Városháza tanácster-
mében. Arra kérik a közösség tagjait, akikben 
megfogalmazódott néhány ötlet, amellyel 
jobbá, élhetőbbé tehetik Székelyudvarhelyt, 
menjenek és mondják el nekik. Előjegyzést a 
0744–699394-es telefonszámon fogadnak.

> Jótékonysági est. Székelyudvarhely Pol-
gármesteri Hivatala ma 13 órától a Szent Ist-
ván-teremben jótékonysági eseménynek ad 
otthont. A Sirály Sportegyesület, valamint a 
Szent Gellért Alapítvány gyümölcsöző kap-
csolatot alakított ki Sally Wood-Lamont, a 

romániai paralimpiai szövetség elnökével, aki 
24 darab kerekesszéket adományoz az egyesü-
letnek, illetve az alapítványnak. A székek az 
amerikai mormon egyháztól származnak – ha-
zai képviseletében Randy Wolsley lesz jelen az 
átadáson. Sally Wood-Lamont hisz a sportok 
általi gyógyításban, valamint abban, hogy ek-
képpen lehet segíteni a fogyatékkal élők beil-
leszkedését a társadalomba – érzelmileg éret-
tebb, reményteljesebb, életcéllal rendelkező 
emberek válnak belőlük. Egyébként Lamont 
munkájának is érdeme, hogy Romániát világ-
szerte elismerték a paralimpia terén.

Körkép
udvarhely

Vasárnap Szent László szobrát 
avatják a felújított, új köntös-
be bújtatott küküllőkeményfalvi 
templom előtt, amelyet 209 év-
vel ezelőtt az Árpád-házi magyar 
király, Erdély védőszentje tiszte-
letére építettek. 

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

Egyre gyakrabban kerül elő-
térbe pozitív híreivel Fenyéd 
község: tavaly Márton Áron 

szobrát avatták, majd járdát épí-
tettek, az elmúlt időszakban pedig 
Küküllőkeményfalván megszépítet-
ték a templomot, mely előtt négy nap 
múlva Szent László szobra is felavatásra 
kerül. A tatarozott, új színben pompá-
zó templom előtt a székelyudvarhelyi 
Zavacki Walter szobrászművész által 
készített talapzat már várja a sepsi-
szentgyörgyi Petrovics István keze alól 
kikerült mellszobrot, melyet Lázár 
Imre udvarhelyi műhelyében öntöttek 
ki. Ezt a nagy pillanatig – mint mond-
ják, hogy ne lőjék le a poént – a temp-
lom szomszédságában lakó Csergő 
Déneshez rakták be.

Az alpolgármester büszkén 
mutatja a nagyszobájában pihe-
nő alkotást, Bokor Botond polgár-
mester pedig részletekkel is szol-
gál: „Úgy pattant ki az ötlet a fe-
jünkből az alpolgármesterrel, hogy 
a küküllőkeményfalvi templomot 
1802-ben Szent László tiszteletére 
építették. Személyét térségünkben 
is rengeteg legenda övezi, állítólag 
vidékünkön is járt, Oroszhegyen 
például van Szent László-forrás 
is, ezért úgy gondoltuk, ha már a 
templomot és az előtte lévő teret 
sikerült önerőből felújítanunk, 
úgy lenne szép és méltó, ha egy 
szobrot is emelnénk Szent László 
tiszteletére.”

A polgármester a vasárnapi ese-
ményre készülve történelemkönyve-
inkbe is belelapozott: „Szent László 
Erdély népének, földjének védő-
szentje, patrónusa, és élete után ku-
takodva, úgy gondolom, azon kevés 
királyok közé tartozik, aki a külső 
és belső viszályok ellenére nyugalmat 
és békét tudott teremteni törvénye-
ivel, sőt területeit is növelte. Nem 
véletlen, hogy híre a határokon túl 

jutott, a keresztes hadak vezérének 
is kiszemelték, ám aztán korán el-
hunyt” – részletezte a polgármester. 

I. (Szent) László Árpád-házi 
magyar király – mint a szobor ta-
lapzatára vésett számok is jelzik –, 
1077 és 1095 között uralkodott, 
bátyja, I. Géza után lépett trónra. 
Nevét számos település őrzi, alakját 
pedig templomaink freskói, oltár-
képei őrökítik meg, információink 
szerint pedig nagyobb méretű 
szobra legközelebb Nagyváradon 
áll. A Küküllőkeményfalván va-
sárnap fél egykor szentmisével 
kezdődő avatóünnepségen jelen 
lesz dr. Jakubinyi György gyulafe-
hérvári római katolikus érsek és a 
Magyar Királyi Szent László Lo-
vagrend is képviselteti magát, sőt – 
mint a helyszínen kiderült – a falu 
apraja-nagyja is készül a rendhagyó 
pillanatra. Munkatársainkat egy 
idős, kerékpárját toló bácsi szólítot-
ta le a templom előtt: „Szép ugye? 
Most festettük le!” – mondta, majd 
annyit toldott hozzá: „A hétvégén 
a szobor is felkerül a talapzatra, 
mert jön a búcsú.”

Búcsú KüKüllőKEményfalvÁn

Szent László szobrát avatják
mindEnnaposaK a BalEsEtEK UdvarhElyszéKEn

Vonattal ütközött

Csergő Dénes, Fenyéd alpolgármestere az avatásra váró mellszoborral. Méltó ünnepre készülnek  fotó: Máthé lászló ferenc

Baleset az ócfalvi vasúti átkelőnél. Szerencsés kimenetelű „találkozás” fotó: ifj. haáz sándor

az elmúlt néhány napban több 
udvarhelyszéki baleset borzolta a 
gépjárművezetők és a közlekedés-
rendészetiek idegeit. tegnap korán 
reggel egy kányádi sofőr szeren-
csével megúszta a vonattal való 
ütközést az ócfalvi vasúti átjárónál.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Hétfőn reggel egy húszéves 
háromfalusi fiatalember 
Far kaslaka határában a 

nagy sebesség miatt elvesztette ural-
mát autója felett, és egy kanyarban 
fá nak csapódott. A három utast láng-
vágóval szabadították ki az autóból, 
szerencsére csak a sofőr szenvedett 
súlyosabb sérüléseket, eltörött az áll-
kapcsa is. Ugyanaznap délután egy 
bukaresti rendszámú személygép-
kocsi Homoródfürdőről kiérve egy 
nehezen belátható emelkedőn a foly-
tonos vonalra fittyet hányva több ko-
csit próbált megelőzni, de frontálisan 
ütközött egy szemből szabályosan 
közlekedő Daciával. A vétkes sofőr 
könnyebben, a Logan anyósülésén 
utazó személy súlyosabban megsé-
rült. Hétfőn Kápolnásra is riasztották 
az udvarhelyi közlekedésrendészeket: 
Székelyudvarhelyről Csíkszereda irá-
nyába tartott egy 45 éves sepsiszent-
györgyi sofőr, aki figyelmetlensége 
miatt átsodródott a másik sávra és 
frontálisan ütközött egy szemből 
jövő autóval. Hat utas sérült meg, a 
vétkes vezető mellett ülő súlyosab-
ban, az anyagi kár is tetemes, nagyjá-
ból 15 000 lejre becsülték.  

Balesettel kezdődött a teg-
napi nap is Udvarhelyszéken: 
reggel negyed hétkor az 54 éves 
kányádi I. K. az ócfalvi vasúti át-
járónál a Segesvár irányába köz-
lekedő személyvonattal ütközött. 
Ioja Viorel, a székelyudvarhelyi 
közlekedésrendészet vezetője la-
punknak nyilatkozva elmondta, 
a Ford Mondeo jobb hátsó felét 
találta el a mozdony, az anyagi kár 
jelentős, hiszen „az autó fele tönk-
rement”. A sofőr elmondása szerint 
a sűrű hajnali ködben nem vette 
észre a közeledő vonatot, hiszen 
nem égtek annak lámpái. A rend-
őrségen nem fogadják el a magya-
rázatot, hiszen – amint Ioja Viorel 
kijelentette – „hasonló esetekben a 
személygépkocsi vezetőjének köte-
lessége megállni és – amennyiben  a 
látási viszonyok nem teszik lehető-
vé – meghallgatni, hogy jön-e a vo-
nat”. A tegnapi „találkozást” a sofőr 
szerencsésen, kisebb sérülésekkel 
úszta meg. Az ócfalvi vasúti átjáró-
nál különben szinte minden évben 
történik egy-két hasonló baleset, 
három évvel ezelőtt halálos kime-
netelű is volt. Néhány kilométerrel 
odébb, a bikafalvi vasúti átkelőnél 
rendszeresebbek az autó–vonat 
ütközések, viszont még egyik sem 
követelt áldozatot. 

A székelyudvarhelyi közlekedés-
rendészek szerint a nyári szabadságo-
lások következtében meg növekedett 
autóforgalom miatt legyünk óvato-
sabbak, figyeljünk jobban egymásra 
a közutakon is. 


