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dzsesszKoncert

Sárik a G.-ben 
Ma este kilenc órától a szé kely
udvarhely G. caféban játszik a 
sárik Péter trió. A közismert és 
méltán közkedvelt ceglédi szü
letésű zongoraművész az évek 
során a dzsessz mellett szinte 
minden zenei irányzatban kipró
bálta magát.

HN-információ

Sárik Péter játszott klasszi-
kus, könnyű-, pop-, latin és 
világzenét is, jelenleg pedig 

saját trióját vezeti, mellyel rend-
szeresen turnéznak Európa-szerte. 
A zenekar Magyarországon kívül 
visszatérő vendége Anglia, Német-
ország, Svájc, Románia és Szlová-
kia klubjainak és fesztiváljainak. A 
Trióban Sárikot Frey György  basz-
szusgitáros és Berdisz Tamás dobos 
egészíti ki. Ez a formáció 2007-ben 
alakult. A tagok a magyar jazz él-
vonalába tartoznak, pályájuk során 
jelentős szakmai sikereket értek el, 
Sárik Péter és Frey György 2004-
ben Emerton-díjat kaptak, mind-
hárman Artisjus-díjasak, Berdisz 
Tamás pedig 2008-ban nyerte el a 
Magyar Ütőhangszeres Kultúráért 
Alapítvány Arany Dobverő Díját. 

Nem mellékes, hogy Sárik Pétert 
zeneszerzőként is jegyzik: szerze-
ményei több alkalommal döntőbe 
jutottak az USA és az Egyesült Ki-
rályság legnagyobb dalszerző ver-
senyein. A trió műsorában mind-
három tag szerzeményeit játssza. 
Zenéjük dallamos, ritmikus és 
rendkívül változatos. Koncertjeik 
sikerei és a közönség lelkes vissza-
jelzései alapján elmondható, egy 
mindenki számára élvezetes vérbeli 
dzsesszmuzsikára számíthatnak a 
G.-be betérők. Sárikék ezúttal Pieces 
nevet viselő albumjukkal vannak 
koncertkörúton, melyet pénteken 
Csíkszeredában a Mini Jazzfeszti-
válon is bemutatnak. Bár játszottak 
már Székelyudvarhelyen, térségünk-
ben nem gyakori vendégek, így aki 
minőségi, jó muzsikára vágyik, ne 
hagyja ki őket.

hírfolyam

> A tanács is betilthatja a járdán 
parkolást. Ma délután egy órától tartja 
Székelyudvarhely Megyei Jogú Város ön-
kormányzata soros ülését. Az előterjesztés 
szerint tíz napirendi pontban kell döntést 
hozniuk a tanácsosoknak. Többek között 
terítékre kerül a városi ivóvíz-szolgáltatás és 
kanalizálás költségeinek módosítása, néhány 
megüresedett ifjúsági lakás kiutalása 35 éven 
aluli fiatalok és fiatal családosok számára. A 
város területén építendő, az állati eredetű és 

háztartási (szerves) hulladék komposztálá-
sát szolgáló szeméttároló előtanulmányának 
és megvalósíthatósági tervének elfogadása 
is napirenden van. Ugyanakkor a testület 
az Urbana Rt.-n keresztül köztulajdonba 
kell vegye és használatba kell adja a Tábor 
negyedi napkollektoros kazánházat, majd a 
másodízben épült csereháti ifjúsági lakások 
közhasznú munkálatait is ugyanilyen mó-
don köztulajdonba kell vegye. A testületnek 
arról is döntést kell hoznia, hogy szabályoz-
zák-e a város járdáin történő autós állomáso-
zást, illetve a fizetéses parkolásra vonatkozó 

bérletek kibocsátásáról is határoznak. Két 
szociális jellegű napirendi pont is szerepel 
az előterjesztésben: a minimálbért kiegészí-
tő szociális segély kiszámításához szükséges 
feltételeket szabályozzák, és a közhasznú te-
vékenységet végző, szociális segélyben része-
sülők 2011-es munkatervét is elfogadják. 

> Egy évet kapott a botránykeltő. A 
parajdi rendőrség a héten csípte fülön azt 
a 39 éves helyi lakost, aki tavaly áprilisban 
botrányos viselkedésével olyan mértékű 
csend- és rendzavarást okozott, robbantott 

ki a településen, hogy egy év börtönbünte-
tésre ítélték. A férfi nem igyekezett letölteni 
büntetését, bujkált a rendőrség elől, végül 
aztán a hét elején Parajd és Szováta között 
bukkantak a nyomára, és állították újból elő, 
majd a csíkszeredai börtönbe kísérték. 

> 72 éves tolvaj. Zetelakán bukkant a 
nyomára a rendőrség egy autós utánfutónak, 
melyet Székelyudvarhelyen egy héttel koráb-
ban lopottként jelentettek be. Az utánfutót 
a 72 éves K. V.-nál találták meg, aki ellen mi-
nősített lopás vádjával indul eljárás. 

Gigantikusságában, pompájában 
is lélegzetelállító székely kaput 
adtak át tegnap székelyvarsá
gon egyfajta Péter és Pál-napi 
búcsúfiaként. A nyikómalomfalvi 
Pap testvérek hat méter magas, 
tizenkét és fél méter széles alko
tása jelzi: a hegyi szórványtele
pülés lakóinak szíve nyitott min
den jó szándékú ember felé.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Hosszúra nyúlt a kapu felál-
lításában segítkezők, ka - 
lá ká zók névsorolvasása a 

tegnapi kapuavatón: Tamás Ernő 
polgármester hetven személy ne-
vét sorolta fel. A manapság ritka 
összefogásnak köszönhetően a bő 
két esztendővel ezelőtt kipattant 
ötletet tettek követték: június de-
rekán megásták az alapot, a kaput 
egy hétre rá felállították, majd az 
utolsó simításokat követően teg-
nap ünnepélyes keretek között át is 
adták. „Néhány éve foglalkoztat a 
gondolat, hogy kellene egy székely 

kaput állítanunk a falu bejáratához, 
két évvel ezelőtt pedig a településről 
elszármazott Major Sándor és Nagy 
Pál vállalkozók, akik Budapesten, il-
letve Szatmárnémetiben élnek, két-
hetes eltéréssel ugyanezzel az ötlettel 
hívtak fel. Egyik sem tudott a másik 
elképzeléséről. No, ezt magyarázzák 
meg! Bő egy éve itt találkoztunk, itt 
ismerték meg egymást, s tessék, áll a 
kapu!” – részletezte boldogan a kez-
deti lépéseket Tamás Ernő.

„Székelyföld egyik szépsége, Szé-
kelyvarság megtalálta helyét a nagyvi-
lágban, fejlődésnek indult” – kezdte 
ünnepi beszédét Borboly Csaba. A 
megyei tanács elnöke szerint a kapu 
azért is értékes, mert hetven személy 
verítékezett, kalákázott a közös cél ér-
dekében, s „az élhetőbb életet jelentő 
összefogás többet ér minden pénz-
nél” – mondta Borboly, hozzátéve: 
nem elég mindig csak aszfaltozni, be-
tonozni, ilyen ünnepi pillanatokra is 
szükségünk van. Az elnök azt kívánta 
a helybélieknek, mindahányszor el-
mennek a kapu alatt, érezzék, hogy jó 
varságinak lenni.

A kaput, amit a felirat tanúsá-
ga szerint „Székelyvarság jóravaló 
népe” állíttatott, a nyikómalomfalvi 
Pap testvérek, Jenő és Ferenc farag-
ták. Ők édesapjuktól tanulták a 
szakmát, s jó hír, hogy a varsági kapu 
faragásánál is segítkező fiaik folytat-
ják a családi hagyományt.

A helyi általános iskolások mű-
sora után következhetett a szalag-
vágás, a kapuszentelés, a Székely 
himnusz, a szép számmal egybe-
gyűlteket pedig jóféle házi köményes 
pálinkával és csörögével kínálták. A 
helybéliek ezután Péter és Pál-na-
pi búcsús szentmisére, ezüstmisére 
igyekeztek: a faluból elszármazott 
Tifán Lajos éppen huszonöt eszten-
dővel ezelőtt mutatta be első miséjét 
szülőfalujában.

Az igazi turistalátványosságnak 
számító kapu – melyen az „Állít-
tatott népünk dicsőségére, nemze-
tünk összetartozásának jegyében”, 
valamint a „Szolgálatára embernek, 
világnak, nagy Istennek, kicsike 
hazámnak” feliratok állnak – hat 
méter magas, hét és fél méter széles, 

teljes szélessége pedig tizenkét és fél 
méter. Faanyag került, hiszen a közel 
nyolcezer hektáros „Zsindelyország” 
területének hatvan százaléka erdő. 
Szükség volt öt köbméter tölgyfára, 
hét köbméter fenyőre, s csak a felál-
lítás (kikötések, támaszok) során tíz 
köbméter fát használtak fel. Tetején 
kétezer zsindely van, a polgármester 
– látva hitetlenkedésünket – tréfá-
san ránk szólt: „Ha nem hiszik, meg 
kell olvasni!” Elkészítését a varsági 
önkormányzat, a Forrásköze Köz-
birtokosság, András Albert és Fábi-
án Árpád vállalkozók támogatták, 
no meg az a több tucat varsági, akik 
– Tamás Ernő szavaival élve – „pat-
tantak egyből, ha segítséget kértünk. 
Nekik köszönhető, hogy idén gaz-
dagabb a búcsúfia, mint máskor”.

A polgármester roppant büszke 
a székely kapura, s azt mondja, ők 
nem akartak sem a csíkszent györ-
gyiekkel, sem mással vetekedni. 
„Lehet, hogy nem ez a legnagyobb 
székely kapu Székelyföldön, de 
hogy a legszebb az egész világon, az 
egészen bizonyos!”

ÁllíttAttA széKelyvArsÁG jórAvAló néPe

A „világ legszebb székely kapuját” avatták fel

Székelyvarság új büszkesége, a hat méter magas, tizenkét és fél méter széles székely kapu. Összefogás-jelkép


