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Cserkészélet nyáron

Résen voltak a Libán-tetőn is

hírfolyam

> Pénztárcatolvajokat fogtak. Három, 
pénztárcalopással vádolt fiatalt állítottak elő 
a székelyudvarhelyi rendőrök és csendőrök. A 
rend őreit telefonon értesítették, hogy a városi 
buszállomás közelében egy bárban eltűnt egy 
máréfalvi személy pénztárcája, benne száz lej-
jel. A helyszín környékén rövid nyomozást kö-
vetően kiderült, hogy három 20–21 év körüli 
székelyudvarhelyi, munkanélküli fiatal nyúlta 
le a pénztárcát. Az illetőket előállították, és lo-
pás vádjával indítanak eljárást ellenük. 

> Gyalogost ütött el az álmos sofőr. 
Egy 61 éves parajdi nőt gázolt el egy ha-
szongépjármű vezetője. Szombaton délben 
az 54 éves Maros megyei F. J. teherkocsijá-
val Gyergyószentmiklós irányából érkezett 
Parajdra, ahol az egyik kanyar után elvesz-
tette uralmát az autó felett, és elütötte a 
járdán gyalogosan haladó 61 éves C. I.-t. Az 
autót egy közeli ház kerítése állította meg. A 
fáradt sofőr vélhetően elaludt, ezért követ-
kezett be a tragédia, mely során az idős nő 
meghalt, illetve az autóban és a kerítésben is 
jelentősebb kár keletkezett. 

> Szentábrahámi bírságok. Fatolvajok 
után nyomozott a hétvégén a szentábrahámi 
helyi rendőrség a székelykeresztúri rendőrökkel 
kiegészülve. Így állították meg az etédi G. L. 
vezette traktort, amelynek utánfutóján három 
köbméter faanyagot is találtak. Az illető nem 
tudta a szállítmány eredetét bizonyítani, ezért 
a faanyagot elkobozták, G. L.-t pedig 2000 lejre 
büntették. 

> Énmellettem elaludni nem lehet.... 
Magyari Tekla, az egykori székelyudvarhelyi 
Nézőpont Színház és a helyi Aves Media volt 

munkatársa Énmel-
lettem elaludni nem 
lehet címmel egyéni 
előadóesttel rukkol 
elő. Augusztus 4-én, 
csütörtökön 21 órá-
tól a G. Kávézóban 
Karády Katalin, Psota 
Irén és Eszenyi Enikő 
dalai csendülnek fel, 
Magyari Teklát a mű-
sor során Tamás Előd 
muzsikus segíti. 

éves nyári táborukban vettek 
részt Udvarhely körzet cserké-
szei a múlt héten a Libán-tetőn. 
A tevékenységük megkoronázá-
saként számon tartott esemény-
re a városból és a környező te-
lepülésekről százötvenkét cser-
kész ment el. 

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

Udvarhelyszék – vagyis 
ahogyan a cserkészek szá-
molnak, Udvarhely kör-

zet – cserkészei az elmúlt öt évben 
minden nyáron tartottak egy nagy 
tábort valahol a térségben. Az 
első Sikaszóban volt, a következő 
Zeteváralján, majd Szencsedben, 
egy újabb ismét Zeteváralján, a leg-
utóbbi pedig a Libán-tetőn. „Min-
den évben máshol táborozunk, 
hogy változzon a terep. Mivel sátor-
táborról van szó, az utóbbi időszak-
ban a szeszélyes időjárás miatt fon-
tossá vált, hogy olyan hely legyen, 
ahol esetleg be is tudunk valahová 
húzódni. Így esett idén a választás a 
Libán-tetőre, a gyergyóújfalvi cser-
készcsapat kedvenc helyére, ahol 
fedélként egy ház és csűr is van” – 
avatott be a részletekbe Szabó Eme-

se, a bétai, dobói és vágási csapat ve-
zetője, az idei tábor parancsnoka.

Szabó amúgy udvarhelyi, és 
nyolc éve tanítónő a térségben. 
„Az idei táborunkba az udvarhe-
lyi három csapatból – a Budvár, a 
Z. Sebess József és a Bethlen Gá-
borból – érkeztek cserkészek, il-
letve jöttek Farkaslakáról, Béta, 
Dobó, Vágásból, Zetelakáról, Szé-
kelyszentkirályról, Parajdról és Má-
réfalváról. Udvarhely körzetben 
még Csekefalván van csapat, ám az 
megszűnőfélben, így onnan nem 
táborozott cserkész. Voltak viszont 
vendégeink: a Nagykároly melletti 
Kaplonyból harmincnégyen érkez-
tek – a zetelaki csapatot valamikor 
az ott szolgáló pap bácsi indítot-
ta el, innen a kapcsolat. Voltak a 
táborban ugyanakkor szovátaiak 
is – a Maros megyei csapat már 
második alkalommal táborozik 
velünk” – sorolta Szabó, akitől azt 
is megtudtuk, hogy a múlt héten, 
hétfőtől vasárnapig zajló „kirucca-
násuk” egyfajta megkoronázása az 
éves tevékenységüknek. Ilyenkor 
a játszva tanulás kerül előtérbe, 
forgószínpad-szerűen egész héten 
kézműves-tevékenységeket folytat-
tak: gyöngyfűzést, bútorfestést, 

karkötő- bogozást, nyakkendőgyű-
rű-csomózást tanultak, illetve a 
szerszámhasználatra is nagy hang-
súlyt fektettek.

Minden cserkész köztudottan 
bicskával érkezik a táborba, ahol 
fejszét és egyéb szerszámokat is 
használnak, ezen eszközök keze-
lését pedig először meg kell tanul-
niuk. Esténként dalok is előkerül-
tek, illetve két vetélkedőt is szer-
veztek. Az egyik ügyességi volt, a 
másik pedig játékosabb: az erdő-
ben egy sárakadálypályán kellett 
végighaladnia mindenkinek. A 
táborban a legfiatalabb résztvevő 
tíz hónapos volt, a legidősebb, a 
szakács pedig hatvanon felüli. A 
többség viszont második és tizen-
kettedik osztály közötti tanuló 
volt. „Van érdeklődés a cserkészet 
iránt. Reklám kell – mindez pedig 
a csapatvezetőn is múlik. Az sem 
véletlen, hogy városon a csapatok 
iskolák, egyházak köré szerve-
ződnek, falvakon pedig mindenki 
tudja, ha van csapat.  Általában is-
kolaév elején kezdődik a toborzás, 
aki pedig eljön egy ilyen táborba, 
az biztos, hogy olyan élményben 
részesül, hogy évekig kitart” – 
magyarázta Szabó Emese. 

UtAkAt, járdákAt, pArkolókAt AszfAltoznAk

Könnyebb lesz 
a cserehátiaknak

Cserkészek a zöldben. Megkoronázzák éves tevékenységüket fotó: Máthé lászló ferenc 

Székelyudvarhely több utcájára kerül hamarosan aszfaltréteg fotó: Máthé lászló ferenc 

Ma írja alá azt a szerződést Bunta 
levente polgármester és a Viaduct 
Kft. képviselője, melynek értelmé-
ben az 1994-ben alakult helyi vál-
lalkozás felújítja a Csere, domb, 
Kuvar és Imecs László utcákat. A 
beruházás értéke kilencszázezer 
lej, az udvarhelyi polgármesteri 
hivatal idén 1,7 millió lejt költött, 
költ az utak, járdák és parkolók 
rendbetételére.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Acsereháti domb oldalában ta-
lálható utcákról felszedik az 
autósoknak is sok bosszúságot 

okozó, járhatatlan betonlapokat, a tel-
jes aszfaltozás mellett esővíz-elvezető 
rendszert alakítanak ki, a tervek szerint 
a porták bejáratát is rendbe teszik. Az 
időjárás függvényében iskolakezdésre 
elkészülő útrehabilitáció százezer lej 
híján egymillióba kerül, és nemcsak az 
említett utcákban lakó mintegy hetven 
család életét teszi könnyebbé, hanem a 
csereháti tömbháznegyedben élőkét is. 
Utóbbiaknak egyébként még várniuk 
kell arra, hogy zökkenőmentesen köze-
líthessék meg lakhelyeiket az Éltetőkút 
utca felől: tervek ugyan már vannak, 
pénz viszont nincs. Tikosi László sze-
rint az utca leaszfaltozásával nem csak 
emiatt kell várni: „nincs értelme addig 
rendbe tenni az utat, amíg a tetőn épít-
kezések folynak, s naponta többször 
soktonnás autók közlekednek arra” – 
érvelt a Hargita Népének a városháza 
műszaki igazgatója.

A hírek szerint egyébként ma adják 
át a Szent János utca felső, korábban 
sárosan, porosan hagyott szakaszát: a 
maradék 340 méterre is aszfalt, járda 

került. Akárcsak a szó mindenféle ér-
telmében sok port kavaró Rózsa ut-
cában, ahol tíz napon belül végeznek 
a munkálatokkal, melyek befejezése a 
kedvezőtlen időjárás miatt tolódott el 
július végéről. A járdák és a vízelvezető 
rendszer elkészült, s lassacskán az asz-
falt is felkerül az utcára.

Korábban két méretes parkolót 
aszfaltoztak és festettek le: a városi 
piac közelében, a Küküllő-parton 
található, úgynevezett Junior-par-
koló 2050, míg a Kuvar negyedben 
a tömbházak közötti autómegálló 
2160 négyzetméterére került friss 
aszfalt, akárcsak a Sziget negyedben 
található Hársfa sétányra. Utóbbinál 
egyébként a járdát is felújították, s 
erre a város más részén is jócskán van 
példa: a Templom, a Sas, a Termés, 
a Petőfi, a Fazakasok, a Lakatosok, 
a Wesselényi utcákban, valamint a 
Függetlenség egy részén. A Mező 
utcában tegnap fogtak neki a járda 
kialakításának, Kadicsfalván pedig 
430 méter hosszan gondoltak a gya-
logosokra.

A megvalósításokról szólva Tikosi 
László még elmondta, idén aszfalt ke-
rült a Rét, Mikes és Strand utcákra is, 
ami pedig a közeljövő városfejlesztési 
terveit illeti, hamarosan nekifognak a 
körforgalom megépítésének a városi 
kórház előtt, s várhatóan jövőre marad 
a Kaufland áruház előtti körforgalom 
kialakítása. A műszaki igazgató szerint 
a piac modernizálása után a Közösségi 
Alapítvánnyal karöltve ősszel elkezdik 
az alsó Bethlen negyedi parkban a szö-
kőkút létrehozását, amire az ott élők 
hosszú évek óta várnak. Az idénre 
szánt munkálatok összértéke megha-
ladja az egymillió-hétszázezer lejt.


