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> Át kell térni a digitális ügyintézés-
re. Megyénkban hat állami kincstárfiókot 
zártak be, amelyből három (Szentegyháza, 
Székelykeresztúr, Korond) Udvarhelyszéken 
működött, megkönnyítve a helyi önkor-
mányzatok, közbirtokosságok, vállalkozók 
mindennapjait. „Tudva azt, hogy ez a jelenség 
az ország egészét érinti, és hogy a tendencia a 
továbbiakban is az állami szektor karcsúsítása 
lesz, az a megoldás számunkra, hogy térsé-
günkben minél gyorsabban és problémamen-

tesen áttérjünk a digitális ügyintézésre” – véli 
Bíró Barna-Botond, az udvarhelyszéki sze-
nátori iroda vezetője. Ma tíz órai kezdettel a 
székelyudvarhelyi Junior étterem protokollter-
mében konferenciát szerveznek, ahol Dimén 
Hunor, a székelyudvarhelyi kincstár igazgatója 
bemutatja azt az elvet, amely az átszervezések 
alapjául szolgál, illetve arra is rávilágít, hogy az 
érintettek az elkövetkezőkben mire számíthat-
nak. Moldován József, a Távközlési és Informá-
ciós Társadalom Minisztériumának az állam-
titkára előadást tart az Országos Elektronikus 
Kifizetési Rendszerről (SNEP), illetve Szávuj 

József, a Digi Sign igazgatója az elektronikus 
aláírás előnyeit ismerteti. 

> Cserkészek kísérték a zarándokot. Fő-
tisztelendő Székely János, Budapest-Eszter-
gom segédpüspöke augusztus 5–15. között 
gyalogosan zarándokolt el Szamosújvárról 
Csíksomlyóra, húsz-harminc személy kíséreté-
ben. A zarándoklat augusztus 5-én szentmisé-
vel indult Szamosújvárról, majd napi átlag 25 
km megtételével augusztus 14-én érkeztek meg 
Csíksomlyóra, ahol tegnap búcsús szentmisével 
zárták a zarándokutat. Farkaslaka és Szentegy-

háza között az Udvarhely körzeti cserkészek is 
elkísérték a püspököt. A zarándoklat különle-
gessége, hogy a püspök első alkalommal zarán-
dokol Erdélyben a Mária úton. 

> Tisztújítás a Nagy-Küküllőnél. A Nagy-
Küküllő Vadász és Sporthorgász Egyesület a 
tagjai tudomására hozza, hogy augusztus 18-án 
16 órai kezdettel tartja Tisztújító Nagygyűlését 
a Márton Áron Ifjúsági Ház termében, az Iskola 
utca 2. szám alatt. Napirendi pontok: tisztújítás; 
a 2010-es év beszámolója; a 2011-es költségve-
tés elfogadása; különfélék.

szombaton érkeztek székelyud var-
helyre a Határon-túra 2011 elneve-
zésű, Erdélyt és Magyarországot 
összekötő kerékpáros túra résztve-
vői, majd másnap reggel a Márton 
Áron téren ünnepélyes start után 
útjukra is indultak: 850 km megté-
tele után az augusztus 20-i ünnep-
ségre érkeznek meg Budapestre, a 
Kossuth térre. 

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

Rendhagyó kerékpáros bemu-
tatóval ajándékozták meg a 
jelenlévőket Székely ud var-

helyen, a túra hivatalos startpont-
jánál a magyarországi bringások a 
felállított pályán extrembike-mu-
tatványokkal rukkoltak elő. A kétke-
rekeseket helyi kerékpárosok, városla-
kók társaságában Jakab Áron Csaba, a 
székelyudvarhelyi városi önkormány-
zat RMDSZ-es tanácsosa fogadta 
és köszöntötte. „Megtiszteltetés 
Székelyudvarhelynek, hogy a Hatá-
ron-túra 2011 hivatalos starthelye, 
majdhogynem origója lehet. A szer-
vezőkhöz csatlakozott kerékpározók 
ugyan Gyimesbükkből, az ezeréves 
határtól indultak, de ide jöttek meg-
pihenni, és innen veszik nyakukba 

azt a hosszú utat, amire vállalkoztak, 
hogy megérkezhessenek augusztus 
20-án, Szent István királyunk ün-
nepén Budapestre” – mondta Jakab 
Áron Csaba. Kitért arra is, hogy „ez 
a kezdeményezés összeköt néhány fo-
galmat, melyek általában nem járnak 
kéz a kézben: sport, turizmus, kultúra 
és szórványmagyarság. A Határon-
túrának köszönhetően ezekről a fo-
galmakról most kiderül, hogy nem 

állnak távol egymástól. A sport nem-
csak a testet, hanem a szellemet, lelket 
is edzi, ugyanakkor megtart épségben, 
és kiteljesülhetünk általa. Régiónk 
számára a turisztikai népszerűsítés, 
illetve a kulturális turizmus erősítése 
fontos szempont nemcsak gazdasági 
vonatkozásban, hanem eszmeileg is. 
Jöjjenek minél többen hozzánk, és 
vigyék jó hírünket minél messzebbre. 
A túra mindenféle határok, egyebek 

mellett az ember határainak feszege-
tése is, hisz fizikai vállalása nem kis 
dolog”. Mint hozzátette, a közel ezer 
kilométer kerékpáron való megtétele 
embert próbáló is lehet. 

Jakab szerint Székelyud var helyen 
is elindult egy életmód- és szemlé-
letváltó bringás akció, melynek mi-
nél több embert igyekszik egy lelkes 
csapat megnyerni, magyarán min-
denkit biciklire szeretnének ültetni. 
„Ez a mostani alkalom nagyon jó 
arra, hogy bizonyítsák az udvarhe-
lyiek, komolyan veszik és komolyan 
gondolják, hogy összefogással bár-
mit el lehet érni. Nyeregbe tehát, aki 
teheti!” Ezt követően a tanácsos fel-
tűzte a kerékpárosok zászlajára Ud-
varhely csíkját is, majd egy ünnepé-
lyes starttal útjukra indultak a brin-
gások. Nem kis út áll előttük, hiszen 
augusztus 13-án Gyimesbükkből, 
az ezeréves határtól indultak, majd 
850 km megtétele után az augusz-
tus 20-i ünnepségre érkeznek meg 
Budapestre, a Kossuth térre. A ta-
valy első alkalommal megszervezett 
KorszakVáltó Határon-Túra lénye-
ge a kapcsolatépítés – a szervező, a 
budapesti Vuelta Sportiroda ezért 
talált ki egy Erdélyt és Magyarorszá-
got összekötő kerékpáros túrát. 

Rajtoló kerékpártúrások. 850 kilométer előtt fotó: máthé lászló ferenc

Nyolcszor lopott 

A székelyudvarhelyi rendőr-
ség egy olyan fiatalembert 
állított elő, akiről azt gya-

nítják, hogy nem kevesebb mint 
nyolc autóból és lakásból tulajdo-
nított el javakat nagyjából 18 ezer 
lej értékben. Egy udvarhelyi nő 
még májusban értesítette a rend-
őröket, hogy bezáratlan autójából 
ismeretlen tettesek pénzt, irato-
kat és egy mobiltelefont vittek el, 
időközben pedig újabb hét hason-
ló esetről kaptak jelentést, a leg-
utóbbi augusztus 6-án történt. A 
rendőrök több nyomon is elindul-
tak, először nem kötötték össze az 
eseteket, úgy vizsgálódtak, mintha 
nyolc tettest keresnének, aztán 
az adatgyűjtési folyamat végén, a 
múlt hét közepére összeállt szá-
mukra a kép, így előállították a 22 
éves székelyudvarhelyi L. P.-t, akit 
a sorolt bűncselekmények elköve-
tésével vádolnak. Az eset kapcsán 
a rendőrség felhívja a figyelmet, az 
autó- és lakástolvajoknak a lakos-
ság is sok esetben működési teret 
biztosít azáltal, hogy nem zárják 
be autóik, lakásaik ajtaját. 

Paprikatolvajt 
fogtak Etéden 

Terménytolvajok garázdál-
kodnak ősszel, a betakarí-
tás időszakában, a jelenség 

pedig a rendőrség számára sem 
ismeretlen. Az évek során több 
alkalommal kérték a lakókat, le-
gyenek partnerek az ilyen jellegű 
tevékenységek visszaszorításában, 
megfékezésében. Mint közlik, nagy 
erőfeszítésekkel dolgoznak ebben 
a szezonban azon, hogy a falun la-
kók javait megvédjék. Igyekezetük 
többször sikerrel is jár: a múlt héten 
például a 38 éves újszékelyi T. B. 
került a rendőrség látókörébe, aki-
ről azt gyanítják, több alkalommal 
is különböző terményeket lopott 
el etédi házakból. Legutóbb az 
etédi F. V. kertjébe hatolt be, ahol 
egy zsákot paprikával töltött meg. 
Mint kiderült, az illető a zöldséget 
később értékesíteni szerette volna. 
A gyanúsított szabadlábon véde-
kezhet, lopás vádjával indítottak el-
járást ellene, és a vizsgálati időszak-
ban további hasonló tevékenységei-
re is igyekeznek fényt deríteni. 

Tizenharmadszorra került megren-
dezésre az Unitáriusok Találkozója 
augusztus 13-án, az eseménynek 
idén is a Szejkefürd szolgált hely-
színül. A szombati rendezvényen 
nagyszámú ér deklődő vett részt, és 
nemcsak uni táriusok, hanem más 
felekezet tagjai is jelen voltak.

Berkeczi Zsolt

Mint minden évben, idén is 
augusztus második szom-
batján került megrendezés-

re az unitáriusok egyetemes találkozó-
ja Szejkefürdőn. A Székelyudvarhelyi 
Belvárosi Unitárius Egyházközség 
kezdeményezte találkozó délelőtt 
a díszlovasok és a fúvószenekar fel-
vonulásával kezdődött. A szejkei 

oldalban összesereglett résztvevőket 
Kedei Mózes unitárius esperes kö-
szöntötte, majd ünnepi istentisztelet 
vette kezdetét, mely során egyházi 
beszédet mondott Andorkó Ferenc 
vargyasi lelkész. Az istentisztelet után 
számos köszöntőbeszéd hangzott el. A 
felszólalók között az Erdélyi Unitárius 
Egyház nevében Bálint Benczédi Fe-
renc püspök szólt az egybegyűltekhez, 
valamint beszédet mondtak a magyar-
országi unitárius egyház képviselői is, 
köztük Elekes Botond, a Magyaror-
szági Unitárius Egyház főgondnoka 
és Balázsi László megbízott püspök 
is. Az egyházi köszöntők után ünnepi 
műsor következett, ahol az Amerikai 
Unitárius Egyház kórusa mutatott be 
kórusműveket, majd versek, népda-

lok, népi táncok kaptak főszerepet. 
Az ünnepi műsorok után a jelenlé-
vők megkoszorúzták Orbán Balázs 
síremlékét – ez egyben a találkozó 
záróeseménye is volt. A hivatalos ün-
nepi program után a gyönyörű idő le-
hetőséget nyújtott kötetlen beszélge-
tésekre, ismerkedésekre is. Az út szé-

lén parkoló autók, fesztiváli árusok, 
domboldalban imádkozó emberek, 
és az embertömegből kilógó helység-
névtáblák kicsiben a csíksomlyói bú-
csú hangulatát hozták, azt mutatva, 
hogy a szejkefürdői találkozó is egy-
re jobban kiszélesedik, egyre inkább 
ökumenikussá, egyetemessé válik. 

UniTÁriUSok TAlÁlkozójA A SzEjkEfürdőn

„Erős vár a mi Istenünk”

A találkozón több száz, különböző felekezet tagja vett részt fotó: berkeczi zsolt


