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A háromszéki Szekler zenekar a mu
zsikán túlmutatóan történelmünk 
megismertetését, a hagyomá nyok 
ápolását tartja fő céljának. A banda 
legközelebb vasárnap a II. Szé kely 
Pajzs Napokon játszik.

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

Talán sokak számára még nem 
cseng ismerősen a háromszé-
ki Szekler zenekar neve, nem 

véletlenül, hisz kétévi előkészületi 

munkát követően a banda nemzeti 
rockzenéjével a hónap elején a Barót 
Napokon lépett először színpadra. A 
Gergely Nándor (szólógitár, ének), 
Veres Hunor (hegedű), Kisgyörgy 
Miklós (akusztikus gitár), Katona 
Kincső (akusztikus gitár), Potyó 
György (billentyűs hangszerek), 
Sovárd Attila (basszusgitár, ének) 
és Józsa Botond (dobok) alkotta 
formáció nem kis szerepet vállalt 
fel: oktató és nemzetiöntudat-építő 
jellegű koncertjeik a székely nép tör-

ténelmét elevenítik fel, muzsikájuk-
kal igyekeznek korosztálytól és lak-
helytől függetlenül minden székely 
érzelmű embert megszólítani. Mint 
mondják, elérkezett az idő, hogy a 
székelyekről ne mások énekeljenek, 
hanem mi magunk. A banda tagjai 
hagyományos öltözetben, székely 
zászlókkal lépnek színpadra – már 
ez önmagában rendhagyó, illetve 
a produkció sem mindennapi. A 
nemzetgyűlölet-ébresztést, szélsősé-
gesebb megnyilvánulásokat kerülve 
inkább a nemzeti öntudat erősíté-
sét, a hagyományok ápolását tartják 
fő célnak. Két dal között narrátoruk 
„segíti” a közönséget, a székelyek 
történelmének egy-egy kimagas-
lóbb mozzanatát elevenítve fel ok-
tató, illetve magyarázó jelleggel. A 
Szekler zenekarnak, mint minden 
magára adó bandának,  honlapja is 
van (szeklerband.blogspot.com), 
ahol bele lehet kóstolni muzsiká-
jukba, sőt a dalok, dalszövegeik le is 
tölthetők. Akinek a zenemustrát kö-
vetően megtetszett a Szekler székely 
nemzeti rockmuzsikája, jó ha tudja, 
a háromszéki formáció június 26-án, 
vasárnap délután hat órától fellép a 
Székelyudvarhely melletti Fenyéden 
megrendezett II. Székely Pajzs Na-
pokon. 

Egyes, kettes, majd négyes fogat
tal állnak rajtvonalhoz vasárnap 
Csíkszépvízen az Erdély különbö
ző pontjairól érkező fogathajtók. 
Az idén 12. alkalommal megtar
tott Lovasnap azonban nemcsak 
versennyel áll elő – idén először 
fajtabemutatót is tartanak. 

Mihály László
mihaly.laszlo@hargitanepe.ro

Reggel egy kis séta, majd üge-
tés és vágta, délután meg 
este szintén – a csíkszépvízi 

Deák Levente naponta többször is 
kocsi elé fogja lovait, mintegy edzés-
ként a hétvégi fogathajtó versenyre. 
Végighalad a falu néhány utcáján, 
olykor kiadva egy-egy vezényszót a 
lovaknak, és finoman, alig érezhető-
en meghúzza a gyeplőt – a két hátas 
pedig már engedelmeskedik is. „Ez is 
nagyon fontos a verseny során, a bí-
rók külön pontozzák” – magyaráz-
za. Csíkszépvízen ugyanis vasárnap 
10 órától újra lovas rendezvényre 
vonulhat ki a falu népe, a 2000 óta 
minden évben sorra kerülő meg-
mozdulás azonban – mint Ferencz 
Tibor polgármester lapunknak fo-
galmaz – „nagyobb volumenű és 
szerteágazóbb lesz, mint eddig”. 
Merthogy miközben a rendezvény 
tizenegy kiadását többnyire a fogat-
hajtás koronázta meg, a tizenkette-
dik programját már fajtabemutató-
val gazdagították.

„Ilyesmi még nem volt a vidéken, 
és hasznos lehet az emberek számára 
betekintést nyerni, melyik fajtát mire 
tenyésztették” – magyarázza a maga 
is fogathajtó polgármester, aki szer-
vezői teendői miatt „kissé fájó szívvel 
ugyan”, de idén nem áll a rajtvonal-
hoz kettős fogatával. De így is közel 
húszan érkeznek a Kaszinókertben 
sorra kerülő versenyre mindenhon-
nan: Besztercétől Kökösön vagy 
Udvarhelyen keresztül Felcsíkig és 
Gyergyóig. „Szinte azt mondhatnám, 
hogy ez majdnem egy zárt kör, részt 
veszünk egymás versenyein… A lovas 
ember számára ez ünnep” – meséli. 
Ferencz Tibor szerint ugyanis a ló-
tulajdonosok ezeken az alkalmakon 
tudják igazán felmérni, mire képes a 

lovuk, a kupa pedig jó belépő lehet 
a fogathajtó országos, európai vagy 
akár világbajnokságra is.

Azonban – akárcsak az autó-
sportban – a fogathajtásnál a kocsi 
teljesítménye is számít: vagyis a lovak 
versenyeztetése mellett a konstruk-
tőrök egyfajta párbajára is sor kerül. 
Ferencz Tibor kocsiszínjében négy 
fogat áll – igaz, egyik egy háborús 
darab, amely már inkább muzeális 
értéket képvisel. „Számunkra két 
nagy kocsigyártó létezik: Galambos 
Nándor és Leitert Henrik. Ebben 
a sportban is folyamatos az újítás, 
amely nemcsak a hajtóknak, hanem a 
gyártóknak is kedvez – vagyis kihívás 
mindenki számára” – teszi hozzá az 
elöljáró. 
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Lovak, kocsik és hajtók párbaja
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Szekler: a székely nemzeti rock Közlemény
Az Európai Unióhoz való csatlakozáskor Románia vállalta, hogy uniós szintre 

emeli az ivóvízhálózat kiterjesztését, valamint az ivóvízellátás és a szennyvíz-elveze-
tési rendszerek minőségét. Mivel az ehhez szükséges beruházások eurómilliárdokba 
kerülnek, az Unió a romániai közösségek rendelkezésére bocsátja a szükséges 
pénzalapokat, ám ezek lehívásához feltételként szabja meg azt, hogy a közösségek 
hozzájáruljanak ezen beruházásokhoz. Eme ivóvíz-ellátási, valamint szennyvíz-el-
vezetési beruházásokhoz való helyi hozzájárulás a díjszabások 2015-ig történő ki-
igazítását jelenti olyan értelemben, hogy a szolgáltatásokért leszámlázott összegek 
ne haladják meg egy család átlagköltségvetésének 3,5 százalékát.

Azokon a településeken, ahol az Aquaserv a szolgáltató, európai alapokból 
több mint 110 millió eurós befektetéseket végeznek. A pénzalapok lehívásához 
az Aquaserv felvállalta, hogy félévente módosítja a lakosság által fizetendő díjsza-
básokat (a Maros megyei víz- és szennyvízrendszerek kibővítését és korszerűsíté-
sét célzó POS-projekt finanszírozási szerződése 14. cikkelyének 3. pontja), annak 
érdekében, hogy 2015-re a szolgáltató által lefedett összes településen egységes 
díjszabást alkalmazzanak, és azt is vállalta, hogy az ivóvíz-szolgáltatásért, illetve a 
szennyvíz-elvezetésért leszámlázott összeg nem haladja meg a család átlagköltség-
vetésének 3,5 százalékát. Jelenleg egy család átlagköltségvetésének a 2,2 százalékát 
emésztik fel ezek a költségek.

A díjszabásokat 2011. július 1-jétől módosítják, az új, javasolt díjszabásokat a 
következő tényezők figyelembevételével számolták ki:
 az árpolitikának megfelelő módosítások, a Közüzemi Szolgáltatásokat Sza-

bályozó Országos Hatóság által jóváhagyott, a vízellátás és szennyvízelvezetés ügy-
kezelésére vonatkozó odaítélési szerződés melléklete értelmében;
 a 2010. november 1. és 2011. április 30. közötti időszakra jellemző 3,91 

százalékos infláció, az Országos Statisztikai Hivatal adatai szerint.

A szolgáltatás megnevezése
régi díjszabás
lej/köbméter
(24% tvA)

Új díjszabás
lej/köbméter
(24% tvA)

ivóvíz 3,11 3,31
háztartási szennyvíztisztitás és -elvezetés 2,02 2,06
Esővíz-elvezetés 0,67 0,78

A fenti díjszabásokat az érvényben lévő törvénykezés alapján határozták meg 
és a Közüzemi Szolgáltatásokat Szabályozó Országos Hatóság hagyja jóvá ezeket, 
majd a szekelykeresztúri városi tanács elé kerülnek jóváhagyás végett. A helyi ta-
nács határozatában megszabott időpontban lépnek érvénybe.

Ferencz tibor polgármester fogataival. Versenyszellem Fotó: MiháLy LászLó

A csíksomlyói Hotel Salvator Konferenciaközpont

TURISZTIKAI MENEDZSERT 
keres.

Feltételek:
 magyar és a román nyelven túl angol vagy német nyelv 
    minimum középfokú ismerete;
 étterem és szállodaipar területén szerzett többéves ismeret;
 magas munkabíró képesség, csapatban való gondolkodás;
 kiemelt gazdasági ismeretek;
 jó kommunikációs készség;
 kezdeményezés, önálló munkavégzésre való képesség;
 határozottság, döntésképesség.

Feladatok:
 biztosítsa, hogy a vendégek és az üzleti partnerek maximálisan 
    meg legyenek elégedve az egység által nyújtott szolgáltatásokkal; 
 becsületesen, tisztességgel, etikusan viszonyul a dolgozókhoz, 
    a partnerekkel kialakított személyes és üzleti elkötelezettségekhez;
 kidolgozza az egység hatékony és gazdaságos, profitorientált 
    működésének módját;
 felügyeli az operatív, az értékesítési, az éttermi, a konferencia-
    és a marketingtevékenységet;
 újító, kreatív módon fejleszti az egység működését.

Amit kínálunk:
 versenyképes javadalmazás;
 megbízható és jó munkakörülmény;
 dinamikus csapat;
 jó csapatszellem;
 továbbképzések biztosítása.

Szükséges iratok:
 önéletrajz;
 motivációs levél;
 szakirányú végzettsége(i)t igazoló oklevél másolata(i).

Az állásra jelentkezők június 30-ig küldjék el a kért iratokat 
(elektronikus formátumban vagy szkennelve) 

a sandor.szakacs@salvator.ro címre.
A kiválasztott jelölteket telefonon értesítjük  

az állásinterjú idejéről és helyszínéről.


