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> Aszfaltozások Farkaslaka község-
ben. Hargita Megye Tanácsa a székely
pálfalvi és firtosváraljai templomot 30 
ezer lejjel támogatja, illetve mint meg
tudtuk, a 136B jelzésű, a 13A országúttól 
Székelypálfalva irányába haladó megyei út 
felújítása is elkezdődhet a héten. Ugyan
akkor nemcsak a községben, hanem annak 
központjában, Farkaslakán is aszfaltozási 
munkálatok kezdődtek: egy nagyjából két 
kilométeres szakaszon a település főutcá

jára kerül aszfalt. Albert Mátyás, a község 
polgármestere tudatta, első fázisban a két
rétegű aszfaltszőnyeg alaprétegét helyezik 
le, a tervek szerint legtöbb egy hét alatt, 
majd a későbbiekben a koptatóréteget is 
lefektetik. A település főútja átlagosan 
5,20 méter széles, a központban pedig az 
aszfaltút kilenc méter szélesen fog haladni. 
Az egymillió lejes beruházást Farkaslaka 
helyi költségvetésből állja. 

> A G.-ben a Teargaz. Újabb kon
certtel rukkol elő a székelyudvarhelyi Te

argaz formáció, mely időközönként eltű
nik, majd aztán teljesen új repertoárral 
mutatkozik be a nagyérdemű előtt. Ezút
tal – mint mondták – a régi felállásban 
játszanak: Gáspáry Attila (ének, gitár), 
Péter Botond (gitár), Kovács Zakariás 
(basszusgitár) és Sófalvi Bálint (dob) ma 
21 órától koncertezik a G. Caféban. Brit 
popos elemekkel fűszerezett alternatív
indie rockot, javarészt saját muzsikát 
hallhatunk tőlük. Néhány koncertpilla
natuk a YouTubeon is fent van – ízelítő
ként kóstolgatható. 

> Nagyállattartók támogatása. A nagy
állattartók augusztus 31ig igényelhetik a 
2010/755ös kormányhatározat alapján a 
hátrányos helyzetű tejtermelőknek járó tá
mogatást – hívja fel az érintettek figyelmét 
a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal. A 
támogatás legkevesebb 2 és legtöbb 15 da
rab fejőstehén esetén igényelhető. A segély 
igényléséhez szükséges az állatok útlevele, 
farmkártya, banki igazolás, illetve személy
azonossági kártya. A kéréseket a növényvé
delmi központnál fogadják, a II. Rákóczi 
Ferenc utca 84. szám alatt.

Körkép
udvarhely

Óvást nyújtott be egy brassói vál
lalkozás Székelyudvarhely má
sodik körforgalmának verseny
tárgyalása során, így a megva
lósítás – mint Tikosi László, a 
polgármesteri hivatal műszaki 
igazgatója tudatta – a tervezett
hez képest egy kicsit „csúszik”. 

M. L. F.

„Ugyanaz a brassói cég fel
lebbezett, amely a Rózsa 
utcai beruházást is aka

dályozta. Az okokat különösebben 
nem tudjuk, a vállalkozás talán egy 
tömbházban van bejegyezve, és erről 

híres, hogy közel minden munkála
tot gátol” – tájékoztatott a műszaki 
igazgató, akitől azt is megtudtuk, a 
brassói cég végül visszalépett, visz
szavonta fellebbezését, így most már 
zöld utat kapott a projekt. A Seap, va
gyis a közbeszerzéseket listázó és ren
dező társaság honlapján már szereplő 
beruházás esetében így szeptember 
elején végre megtarthatják az elekt

ronikus közbeszerzési eljárást. „Foly
tatódik a procedúra, és ha minden jól 
megy, a terveknek megfelelően még 
az idén elkészül a körforgalom” – kö
zölte Tikosi László.

Mint ismeretes, a Tomcsa Sándor, 
Tamási Áron és Sziget utca találkozá
sánál elkészített körforgalom hozta a 
tőle várt eredményeket, így a sikeren 
felbuzdulva a polgármesteri hivatal a 

város különböző közlekedési csomó
pontjain újabb körforgalmak kikép
zését tervezi. A második a Bethlen 
Gábor, Villanytelep és Tábor utca 
találkozásánál lesz – ezt szeretnék 
még idén elkészíteni. Ugyanakkor te
rítékre került az is, hogy jó lenne egy 
harmadikat, szintén a Bethlen Gábor 
utcában, a Kaufland előtt kiképezni. 
Ez ügyben a városvezetés már tár

gyalt is a vállalkozás képviselőivel, így 
talán jövőre ez is elkészül. Továbbá a 
polgármesteri hivatal illetékesei a II. 
Rákóczi Ferenc, a terelőút és az 1918. 
December 1. utca csomópontjánál is 
elképzeltek egy körforgalmat, me
lyet mint ismeretes, a városi tanács 
egyelőre feleslegesnek ítélt. Az is 
szóba került, hogy ha a városi kór
ház szomszédságában kialakított 
második körforgalom nem fog tud
ni összhangban működni a városi 
rendőrség melletti jelzőlámpákkal, 
akkor távlatokban gondolkodva 
nem kizárt, hogy ott is körforgalmat 
fognak majd létesíteni. 

Bár az időjárás még mindig nyári 
arcát mutatja, az üdülési szezon a 
vége felé jár. A tavalyi évhez képest 
sok szempontból javultak a mutatók 
– ezt tudatták az udvarhelyi utazási 
irodák képviselői, akiket szezon 
végi értékelésre kértünk fel.

Berkeczi Zsolt

Az idén az udvarhelyiek szá
mára egyértelműen Bulgária 
volt a nyerő célpont, illetve 

Tunézia, Görögország és Egyiptom 
is kedvenc nyaralási úti célként emel
hető ki. „Jó volt az idei szezon” – így 
foglalta össze tömören Kacsó Zoltán, 
a Siculus Travel utazási iroda vezetője. 
A pihenés időszakában a hazai baran
golások mellett az udvarhelyi turisták 
nagy hányada Bulgáriába utazott, 
mert ide szóltak előnyös ajánlatok. A 
korábbi évekhez képest felkapott gö
rögországi kirándulások száma náluk 
kicsit visszaesett, mert az országban 
zajló zavargások sokakat elriasztottak. 
Bár nagyobb volt a forgalom az előző 
évekhez képest, azért az emberek job
ban kivártak, vagyis nagyon kevés volt 
az előre foglalás, mindenki inkább a 
last minute ajánlatokat várta.

Bulgária, Törökország, Egyip
tom – ezeket az országokat válasz
tották nagyobbrészt a Hedon Exp
ress utazási irodában érdeklődők is 
– tudtuk meg Bihari Mártától, az 
iroda vezetőjétől. Rengeteg turista 
volt ebben a szezonban, jóval töb
ben, mint az előző évben. Amint 
az iroda vezetője elmondta, itt is 

egyértelműen Bulgária volt az el
sődleges célpontja a kirándulni vá
gyóknak. Bár a román tengerpartra 
is sokan utaztak nyaralni, mégis 
inkább a bolgárt választották, mert 
az összességében olcsóbbnak bizo
nyult. „Nagyon sokféle ajánlattal 
álltunk az utazni vágyók rendel
kezésére, de idén is egyértelműen 
a pénz határozta meg az útvonalat” 
– mondta el Bihari, hozzátéve: volt 
olyan kirándulójuk is, akit a Made
iraszigetekre utaztattak.

Az országon belüli kirándulá
sok nem voltak annyira keresettek, 
inkább a kezelési komplexumo
kat keresték fel, mint Félixfürdő, 
Tusnádfürdő és Szováta. Sokkal 
nagyobb volt a mozgolódás az 
idei szezonban, mindenki nyaralni 
akart – így foglalták össze az idei 
szezont a Hargita Tours irodájá
ban, ahol azt közölték, az olcsóbb 
üdülőhelyeket nézték ki maguknak 
az utazni vágyók. Sokan utaztak a 
Hargita Toursszal görög szigetek
re, mint Kréta, Korfu és Rodosz, 
és voltak buszos kirándulásaik is 
Olaszországba és Törökországba. 
A kivárás volt a jellemző az idei 
nyárra, ugyanis mindenki az utol
só pillanatra hagyta foglalását, re
ménykedve az olcsóbb ajánlatok
ban. A belföldi kirándulásokról 
itt sem érdeklődtek nagyon sokan, 
inkább itt is a kezelési központok 
voltak a keresettebbek. Mindenki, 
ahogy zsebe engedte, úgy kirándult 
– sommáztak az irodában.

SzezonzárÓ TuriSzTikAi körkép

Mindenki úgy kirándult,
ahogy zsebe engedte

BeruházáS 

Körforgalom: hamarosan kezdődik a licit 

2005. augusztus 23án emberem
lékezet óta nem látott vízözön zú
dult udvarhelyszékre, az áradat 
tizenhat emberéletet követelt. 
Tegnap a szentléleki emlékműnél 
összegyűltek rájuk emlékeztek.  

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

Hat évvel ezelőtt ítéletidő 
köszöntött Udvarhely
szék re. A felhőszakadás 

nyo mán keletkezett vízáradat ti
zenhét települést érintett. Összesen 
tizenhatan vesztették életüket, hu
szonkilenc lakóház ment tönkre, 
illetve 1978 ház súlyosan megron
gálódott. Azóta, ha beborul az ég, 
sokan félve gondolnak arra: újból 
bekövetkezhet. 

A szentléleki emlékműnél tegnap 
emlékezőbeszéde kezdetén Albert 
Mátyás, Farkaslaka polgármestere te
lepülésenként az elhunytak neveit so
rolta: Csiszár Julianna, Csiszár Béla 
(Hodgya), Fancsali Márta, Fancsali 
Anna, Jakab Erzsébet (Farkaslaka), 
Tóth Anna, Hajdó Julianna (Szé
kelyszentlélek), Sinka Lajos, Szász 
Erzsébet, Székely Gézáné, Lakatos 
Árpád (Nyikómalomfalva), Pap 
Rozália, Szász Erzsébet, Balázs Ka
rolina (Kobátfalva), Tánczos Izabel
la (Siménfalva), Málnási Ágoston 
(Székelyudvarhely). „Az anyagi kárt 
ki lehet javítani, az emberi életet vi
szont nem, őket nem hozza vissza 
senki” – folytatta beszédét a polgár
mester, majd visszaemlékezett: békés, 
csendes délután volt, az emberek vé
gezték a munkájukat, csak a fellegek 

jelezték, az a nap más lesz. Voltak, 
akiket otthon talált az áradat, házak, 
csűrök tetejére menekültek. Mivel ha
mar besötétedett, csak másnap lehe
tett felmérni, mit hagyott a víz maga 
után. „Többnyire idős embereket 
sodort el, akik nem tudtak elmene
külni, és meghalt egy alig hároméves 
kislány is, illetve egy segítséget nyújtó 
férfi is” – sorolta Albert Mátyás, aki 
szerint Udvarhelyszék jelesre vizsgá
zott ezeken a napokon összefogásból, 
emberi méltóságból. A példátlan ösz
szefogás valóban enyhített az anyagi 
károkon: akiket nem érintett az ár, 
nem nézték tétlenül mások szenve
dését, illetve hazai és külföldi civil 
szervezetek, magánszemélyek is a baj
bajutottak megsegítésére siettek. „A 
tragédia elhalványul, lassan kikopik 

a híradásokból, a fájdalom viszont 
nem csillapodik” – hangzott el teg
nap, majd Péter Zoltán, Siménfalva 
polgármestere szólt az egybegyűltek
hez. Lelki és anyagi károkról, lelki se
bekről beszélt, és azt emelte ki, hogy 
a történések próbára tettek minden
kit. A megemlékezésen helyi egyházi 
képviselők arra keresték a választ: Is
ten mindezt hogyan nézhette tétle
nül? „Próbatétel volt: ha az embert 
nem éri szenvedés, nem lesz belőle 
ember” – válaszolták, majd arra is ki
tértek, hogy ne pusztán emlékezzünk 
az elmúlt tragédiára, hanem emlékez
tessünk is: szükségünk van egymásra, 
Istenre. A rövid ünnepi pillanat végén 
az elhunytak hozzátartozói, elöljárók 
az emlékezés virágait, a kegyelet ko
szorúit helyezték el az emlékműnél. 

emLékezéS A TrAgédiA áLdozATAirA

Hat éve félünk az árvíztől

Emlékezők a szentléleki emlékműnél. Nem csillapodik a fájdalom fotó: Máthé lászló ferenc


