
Takáts Tamással, a Sex Action
nel és az AB/CD zenekarral 
rukkol elő huszonegyedik mo
to rostalálkozóján a székely ud
varhelyi Daimler Motoros Club. 
A hétvégi rendezvényre közel 
háromezer látogatót várnak. 
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A székelyudvarhelyi Daimler 
MC, vagyis a Daimler Mo-
toros Club alig húsz tagot 

számol, mégis régiségüknek és te-
vékeny életmódjuknak köszönhe-
tően ismerősek nemcsak a „szak-
mabeliek”, hanem az úgymond 
„kívülállók”, laikusok számára is. 
A klub 1990 májusában alakult, 
az alapító tagok pedig már előtte 
is közös hobbiként űzték a moto-
rozást. A rendszerváltozás után 
úgy gondolták, egy klub révén 
szervezett formában könnyebben 
tudják ezen életmódjukat, hobbi-
jukat űzni, illetve hatékonyabbak 
lesznek a motorozás és a motoros 
életforma népszerűsítésében is. Az 
évek során  – mint mondják – a 
motorosokról kialakult negatív kép 
megváltoztatása érdekében számos 
motorostalálkozót, motorostúrát 
szerveztek, melyeken részt ve-
hettek nemcsak a motorosok, 
hanem azok is, akik szeretnének 
megismerkedni ezzel a tevékeny-
séggel, szórakozási, kikapcsoló-
dási lehetőséggel. Egy klub révén 
ugyanakkor könnyebb támoga-
táshoz jutniuk, szponzorokat 
szerezniük egy-egy rendezvényük-

höz, megmozdulá suk hoz, a segítők 
pedig egyértelműen a színvonal 
javításához járulnak hozzá. A ta-
gok kitartását példázza, hogy most 
augusztus 12-e és 14-e között im-
máron huszonegyedik alkalommal 
szervezik meg Daimler MC Party 
név alatt motorostalálkozójukat, 
mely pillanatnak idén a városi 
strand és a mellette fekvő salakpá-
lya ad helyet. Az évek során több-
ször vándorolt a találkozó: éve-
kig Zeteváralján tartották, tavaly 
Farkaslakán került rá sor, ahol igen-
csak esősre sikeredett az esemény, 
idén pedig Székelyudvarhelyre köl-
töztek. „Szá munkra a közös moto-
rozás élménye a legfontosabb!” – 
fejti ki lapunknak akár szlogenként 
is használható gondolatukat László 

Zsolt, a klub elnöke. A hétvégi ese-
ményről szólva azt mondja, nagyjá-
ból 2500–3000 vendéget várnak a 
találkozóra.

Udvarhelyen közismerten két 
motorosklub tevékenykedik, ám 
azt senki nem tudja megsaccol-
ni, nagyjából hány motoros lehet 
Udvarhelyszéken vagy a városban. 
„Az utóbbi években nagyon so-
kan lettek, nemcsak itt, hanem 
világszerte is. Régebben minden 
motorost ismertük, most már nem 
nagyon” – közli László Zsolt. Mint 
meséli, a találkozóra érkezők hat-
van-hetven százaléka más romániai 
városokból, illetve Magyarország-
ról jön el.

A Daimler MC Party pénteken 
a Márton Áron téren kezdődik: itt 

gyülekeznek a motorosok, majd 
öt órakor felvonulnak a városban. 
Pénteken és szombaton este koncer-
tekre kerül sor: első nap a Ramm-
Brand(t), a Knock Out, a Takáts 
Tamás Blues Band és a Radar ját-
szik, majd szombaton a Filip Gyuri 
Band, a Shadows, a Sex Action, az 
AB/CD és a Monyó Project lép a 
motorosok elé. A szervező egyfajta 
érdekességként említette, hogy egy 
magyarországi motorhangutánzó 
is vendégük lesz, aki egy hangula-
tosnak ígérkező műsorral szórakoz-
tatja majd a jelenlévőket. Ugyan-
akkor a klub jóvoltából ingyen 
bográcsos tokány is lesz. A rendez-
vény beléptidíjas: pénteken 20 lejt, 
szombaton pedig 25 lejt kell fizetni, 
a kétnapos bérlet ára 30 lej. 
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Motorosok Székelyudvarhely központjában. A hétvégi találkozóra 2500–3000 vendéget várnak a szervezők  fotó: balázs attila
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> Kerékpáros bemutató és start. Au-
gusztus 13-án, szombaton érkeznek Szé-
kelyudvarhelyre a Határon-Túra 2011 elne-
vezésű, Erdélyt és Magyarországot összekö-
tő kerékpáros túra résztvevői, majd másnap, 
augusztus 14-én reggel 9 órakor kerékpáros 
bemutatóra kerül sor a Márton Áron téren, 
mely pillanatot követi majd az ünnepélyes 
start. A polgármesteri hivatal – mint már 
korábban is jelezték – a megnyitóra várja 
azon bicikliseket is, akik csatlakoznának a 

túra résztvevőihez, és elkísérnék a kerékpá-
rosokat egy önként vállalt szakasz erejéig. 
A tavaly első alkalommal megszervezett 
KorszakVáltó Határon-Túra lényege a kap-
csolatépítés, ezért talált ki a szervező, a bu-
dapesti Vuelta Sportiroda egy Erdélyt és 
Magyarországot összekötő kerékpáros túrát. 
Idén a bringások augusztus 13–20. között 
Gyimesbükkből, az ezeréves határtól indul-
nak, majd nyolc nap alatt, 850 km megtétele 
után az augusztus 20-i ünnepségre érkeznek 
meg Budapestre, a Kossuth térre. A túra hi-
vatalos indulópontja Székelyudvarhely. A 

várhatóan mintegy kétszáz résztvevő száz 
településen teker át. A szervezők idén még 
több erdélyi bringásra számítanak, akik a 
www.hatarontura.hu honlapon jelentkez-
hetnek – 53–70 ezer forint ellenében. Az 
„Élmény. Teljesítmény” szlogenű kerékpár-
túra fővédnöke Schmitt Pál, Magyarország 
elnöke, sportnagykövete pedig Pulai Imre 
olimpiai és világbajnok kenus. „Távol tartjuk 
magunkat a politikai üzenetektől: ez a meg-
mozdulás a sportról, a kapcsolatteremtésről 
szól” – jelentették ki korábban lapunknak 
nyilatkozva a szervezők. 

DAiMler MC

A közös motorozás élménye a legfontosabb

Unitárius találkozó a Szejkén
Szombaton hagyományosan a 
Szejkefürdőn tartják – a Szé
kelyudvarhelyi Belvárosi Unitári
us egyházközség szervezésében 
– a Xii. Unitárius Találkozót. Az 
ünnepség 11 órakor a díszlova
sok és a fúvószenekar felvonu
lásával kezdődik. A tervezett 
programot Kedei Mózes lelkész, 
szervező ismertette. 

HN-információ

Kedei Mózes lelkész-esperes 
a rendezvény házigazdája-
ként mond megnyitóbe-

szédet, majd ünnepi istentiszteletet 
tartanak, melynek kezdő éneke a 
6. számú: Teremtő nagy Isten kez-
detű, ezt az Erős várunk… (213. 
sz.) követi, a Miatyánk után a 27. 
közének (Szívünk szavát…) hang-
zik el. Az ünnepi egyházi beszédre 
Andorkó Ferenc vargyasi lelkészt 
kérték fel. Az istentisztelet záró-

éneke a 277. számú, Dicsőség Is-
tennek kezdetű. A világ minden 
tájáról érkezett unitáriusokat kö-
szönti az Erdélyi Unitárius Egyház 
nevében Bálint-Benczédi Ferenc 
püspök, a Magyarországi Unitári-
us Egyház képviseletében Balázsi 
László megbízott püspök szól az 
egybegyűltekhez, majd az amerikai 
unitáriusok részéről hangzik el kö-
szöntőbeszéd. Nemzeti imánk, az 
unitáriusok 321. számú énekét kö-

vetően ünnepi műsort láthatnak a 
találkozó résztvevői: az Amerikai 
Unitárius-Univerzalista Egyház 
kó rusa lép színre, saját verseiből ad 
elő Szőcs Ilka, a Székely Dalegylet 
fellépése után a székelyszentmihályi 
citerazenekar játszik, majd a Boróka 
néptánccsoport népi táncaival feje-
ződik be a műsor. A találkozó Orbán 
Balázs síremlékének megkoszorúzá-
sával ér véget. A találkozón, mint az 
elmúlt években is, szívesen látják a 
nem unitárius vallású résztvevőket 
is, akik ez alkalommal kívánnak 
együtt ünnepelni a szejkefürdői ren-
dezvényre összesereglettekkel. 

Ünnepel Fenyéd 
Szombaton és vasárnap harmadik 
alkalommal szerveznek falunapo
kat Fenyéden. 

Ahétvégi rendezvény fő helyszí-
néül a fenyédi iskola udvara 
szolgál. Szombaton futball-

bajnoksággal indítanak, a továbbiak-
ban pedig a zenés-táncos és szórakoz-
tató programok kapnak főszerepet. A 
szervezők a gyerekekre is gondoltak: 
számos program várja őket is. Három 
óra körül gyerekműsorával az Ég és 
Föld zenekar lép színpadra, majd Te-
leki Zoltán, az Erdély hangja döntőse 
Máté Péter-feldolgozásokat ad elő. 
Ezt követően Jokkero rock and roll 
és magyar ismert slágereket játszik, 
illetve Mara magyar népfeldolgozá-
sokkal, Mr. Kaly pedig mulatós és 
könnyűzeneslágerekkel szórakoztat-
ja a nagyérdeműt. A rekeszizmokat 
próbára tevő pillanatnak ígérkezik 
Fülöp Gyuszi humorestje, a szombat 
estét pedig az Ég és Föld együttes ze-
néje zárja. A vasárnap ünnepi szent-
misével indul, 16 órától a fenyédi 
gyermeknéptánccsoport előadását 
lehet megtekinteni, majd Misa és a 
Reborn magyar slágerekkel rukkol elő, 
este nyolctól pedig Homonyik Sándor 
énekel. A falunapok tűzijátékkal és ut-
cabállal ér véget. 

Falunapok 
Bögözben

A hétvégén Bögözben is faluna
pokat tartanak – immáron negye
dik alkalommal.

Szombaton hajnalban a huszá-
rok ébresztik a lakókat, majd 
a misét követően labda rú-

gótornát szerveznek. A Szé kely kapu 
panziónál a gyerekeknek kéz-
műves-foglalkozásokat tartanak, 
öt től az Ég és Föld zenekar játszik, 
majd az abásfalvi cigányzenekar 
húzza a talpalávalót. Este a táncé a 
főszerep. Vasárnap az istentiszteletet 
követően nagypályás labdarúgótor-
na lesz, majd főzőversenyre kerül 
sor, közben pedig a hagyományos 
termékek bemutatóját is megtart-
ják. A kultúrotthonban Miklós Ist-
ván festménytárlatát és Ilyés Ernő 
népviseleti kiállítását lehet majd 
megtekinteni. Öt órától kulturális 
program kezdődik, a falunapok pe-
dig tűzijátékkal és utcabállal zárul.


