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> Filharmónia: bérletváltás holnap-
tól. A Székelyföldi Filharmónia 2011–
2012-es évadjára szóló bérletek holnaptól, 
szeptember elsejétől megvásárolhatók a 
székelyudvarhelyi Művelődési Ház pénztá-
ránál. Az érdeklődők idén is több lehető-
ségből választhatnak: a felnőttbérletet 50 
lejért, míg a szakmai bérletet 35 lejért (ezt 
minden zenei egyetemi végzettséggel ren-
delkező személy, valamint a Palló Imre Mű-
vészeti Szakközépiskola tanárai és dolgozói 

vásárolhatják meg) lehet megvenni, szintén 
35 lej a vidéki bérlet is. A diákbérlet, illet-
ve a nyugdíjasbérlet egyaránt 25 lejbe kerül. 
A bérletek ára idén sem emelkedett, ám az 
eddigiekkel ellentétben ezek nem lesznek 
érvényesek minden, a Filharmónia által 
szervezett rendezvényre, csupán a szimfoni-
kus és vokál-szimfonikus hangversenyekre. 
A bérleteket a Művelődési Ház pénztáránál 
hétköznapokon 11–14 és 15–17 óra között 
lehet megvásárolni. A Székelyföldi Filhar-
mónia az évadnyitó hangversenyét szeptem-
ber 25-én, vasárnap tartják. Műsoron: B. 

Britten: Simple Symphony, A. Dvorák: Vo-
nósszerenád, W. A. Mozart: c-moll Adagio 
és fúga, W. A. Mozart: g-moll szimfónia KV 
550. A hangversenyen a budapesti Horváth 
Gábor vezényel.

> Meghosszabbított határidő. Székely-
ud var hely Polgármesteri Hivatalának me-
zőgazdasági osztálya felhívja az érdekeltek 
figyelmét, hogy 2011. szeptember 20-ig 
meghosszabbítódott a hátrányos helyzetű 
zónákban tejtermeléssel foglalkozók támo-
gatásának igénylési határideje. 

Körkép
udvarhely

Romlott az állapota annak az 
udvarhelyi fiatalembernek, aki 
vasárnap este szenvedett élet-
veszélyes sérüléseket, miután 
villanyoszlopnak hajtott a Beth-
len utcában. A 34 éves L. Z. 
agyhalott, gépek tartják életben 
a marosvásárhelyi kórházban, s 
immár egyre bizonyosabb: nem 
éli túl a balesetet. Tegnap dél-
után újabb, ezúttal szerencsé-
sebb kimenetelű baleset történt 
a városban: egy kiskocsi busszal 
ütközött. Udvarhelyszéken mos-
tanság kevesebb baleset van, ám 
ezek sokkal súlyosabbak.

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

R övid idő leforgása alatt a 
városban több súlyosabb 
közúti baleset is történt 

– ez eddig nem volt jellemző Szé-
kelyudvarhelyre. 

„Nem is olyan rég még jól áll-
tunk statisztikai szinten is a közúti 
balesetekből, így már ideje is volt, 
hogy valami történjen, mert túl 
nagy volt a csend” – közli enyhe 
feketehumorral Ioja Viorel, a városi 
közlekedésrendészet vezetője, aki 
ennél a hangvételnél maradva fő 
okként a frontátvonulásokat, illet-
ve az emberi butaságot említi. 

Zsúfolt utak és gyorshajtók
Komolyabbra fordítva a szót 

Ioja azt mondja, úgy tűnik, szép 
lassan Udvarhelyszék is átlép a sö-
tét oldalra, felzárkózik az országra 
jellemző ritmushoz: a zsúfolt utak 
és a gyors vezetési stílus lesz egyre 
jellemzőbb, uralkodóbb. Az elmúlt 
félévben Udvarhelyszéken nyolc 
súlyos közúti incidens kilenc halot-
tal járt – olvassa ki a statisztikákból, 
majd úgy érvel, összességében néz-
ve, és a múlt év azonos periódusá-
hoz viszonyítva kevesebb közúti 
baleset történt Udvarhelyszéken, 
ám az a kevés is, ami megesett, sok-
kal súlyosabb volt, mint a korábbi-
ak. Hivatalos fő okként a túlzott 
sebesség, a nem körültekintően 
végzett előzés, az elsőbbség meg 
nem adása, illetve a rossz irányvál-
tás emelhető ki. „Minden visszave-
zethető a sebességre. A mindennapi 
rohanás lesz egyre jellemzőbb ránk 
is. Sietünk, gyorsan haladunk, nem 

nézünk szét, nem érdekel semmi, 
ami körülöttünk van, csak az, hogy 
eljussunk egyik pontból a másikba, 
oda, ahová akarunk, minél rövi-
debb idő alatt” – állapítja meg Ioja, 
aki szerint szomorú, hogy bár csök-
kent a balesetek száma, azok súlyos-
sága nőtt. „Talán mindez a válság-
gal is magyarázható” – teszi hozzá 
a rendőr, akitől azt is megtudtuk, 
hogy az országos számadatokhoz 
viszonyítva ittas vezetőkből nem 
állunk olyan rosszul. 

Ittas vezetés miatt 
nincs sok baleset
„Van, de nem olyan sok, ám 

azért iszunk, ugyanakkor tény, 
hogy ittas vezetés miatt nincsen 
sok súlyos baleset” – tudatja Ioja, 
majd kérésünkre néhány klasszi-
kus jótanácsot is mond. „Ne fe-
ledjük egyetlen pillanatban sem, 
hogy mi a teendőnk. Ha veze-
tünk, akkor sofőrök vagyunk, ha 
leléptünk a járdáról, akkor gyalo-
gosok. Az életünk a legfontosabb, 
védjük magunkat és társainkat!” 
– üzente a közlekedésrendészeti 
vezető. 

„Baleset egy okból soha nem tör-
ténik, általában a különböző gondok, 
például az ittas vezetés és a sebesség 
összeadódnak, és akkor következhet 
be a tragédia” – közölte megkeresé-
sünkre Deák Zoltán udvarhelyi au-
tós-motoros oktató, aki rögtön egy 
konkrét adattal is szolgált: bármilyen 
furcsa is, de a kihangosított mobilte-
lefon használata négyszeresére növeli 
a balesetveszélyt. 

A hölgyek is szitkozódnak 
a volánnál
Amúgy az oktató szerint el-

durvult a világ, az emberek egyre 
frusztráltabbak, és míg a minden-
napi életben leplezik gondjaikat, 
a kormány mögött, dobozba zárva 
kiadják dühüket. „Többet megen-
gedünk magunknak az autóban: 
beszólunk, szitkozódunk, és érde-
kes, hogy a hölgyek is kezdenek fel-
zárkózni. Esetükben többnyire az 
autó értékével arányosan nő a dü-
hük.” Deák a balesetek fő okait ku-
tatva mélyebbre megy: közlekedési 
kultúránk általános, mindennapi 
kultúránkat tükrözi. „Nem az a baj, 
hogy az emberek nem tartják be a 

szabályokat, hanem a kölcsönös 
tisztelet, az előzékenység hiánya a 
gond. Bár ebből Udvarhely Romá-
nia-szinten jól áll, uniós szinten 
sehol sem vagyunk” – állapítja meg 
az oktató, majd érzékletes példákat 
is sorol. „Aki bevásárlókosarát az 
út közepén hagyja, az úgy is par-
kol, aki pedig az ajtóban előre en-
ged egy idős asszonyt, az vélhetően 
úgy is közlekedik.” Deák Zoltán 
szerint egy jól működő társadalom-
ban nem kellenének közlekedési 
szabályok, csak a jobbkéz-szabály-
ra lenne szükség, a többi ugyanis 
arról szó, hogy minket figyelmez-
tessen. „Míg kultúránk nem válto-
zik, jobbra nem is számíthatunk, 
hiszen a körülmények nem fognak 
javulni” – summázott az oktató, aki 
azt is említette, hogy a különböző 
pszichológiai hatások, a stressz 
közismerten nagyban befolyásol-
ja viselkedésünket, mindez pedig 
a vezetésre is kihat, így meglehet, 
hogy a válság ily módon is lecsapó-
dik, megmutatkozik: az emberek 
elkeseredésükben nem figyelnek 
környezetükre, sőt még adott ese-
tekben magukra sem.

ReményTeLen A heLyZeTe A vAsáRnAp esTI BALeseT áLdoZATánAk

Kevesebb, de súlyosabb közúti balesetek

Lassan Udvarhelyszék is átlép a sötét oldalra, felzárkózik az országra jellemző baleset-ritmushoz fotó: balázs attila

ÜnnepéLyes BAksAgyújTás

Tiszta munka, 
mint a Szenes 

Napok
A hét végén tizenegyedik alkalom-
mal rendezik meg Farkaslakán a 
szenes napokat. Az esemény 
egyik kiemelkedő pillanata az 
ünnepélyes baksagyújtás lesz.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Egykor rengetegen űzték Tamási 
Áron szülőfalujában a baksás 
szénégetést, az iparosodáskor 

még jobban felértékelődött ez az üz-
letág: tonnaszámra hordták az ország 
különböző szegleteibe a szenet. A 
rendszerváltás után külföldön is is-
mertté vált a farkaslaki égetett szén, az 
utóbbi években a szénégetők azonban 
egyre jobban kezdtek visszaszorulni: 
manapság nagyon sokan az ország más 
vidékein termelik ki a szénnek való fát, 
mivel mifelénk egyre drágább és egyre 
kevesebb a zöld arany… Jelenleg húsz 
farkaslaki cég foglalkozik szénégetés-
sel, de közülük csak négyen dolgoz-
tatnak folyamatosan a Kalonda-tetőn, 
a többiek más megyékben égetnek. 
A pénteken kezdődő Szenes Napo-
kon viszont várhatóan valamennyien 
jelen lesznek: a baksagyújtás manap-
ság is igazi ünnep a Nyikó folyásánál. 
A háromnapos eseményt egyébként 
Kövér László nyitja meg, a magyar 
országgyűlés elnökének beszédét pe-
dig igazán figyelemre méltó rendezvé-
nyek követik: pénteken öttől nyitják 
meg Major Barna festészeti kiállítását, 
szombaton kettőtől rendezik a lab-
darúgó Buzánszky-kupát, miközben 
a Kalonda-tetőn folyamatosan áll a 
bál, népzene és néptánc szerepel a 
kínálatban, este pedig László Attila-
koncert. Vasárnap ft. Jakab Gábor 
pápai prelátus, esperes, szentszéki 
tanácsos-plébános tart aranymisét, 
majd megemlékeznek a falu neves 
írójáról. A Kalonda-tetőn a test-
vértelepülések néptáncegyüttesei, 
a Székelylend és az ex-Kormorán, 
az Örökségünk zenekar lép fel, lesz 
favágóverseny és természetesen a 
baksák alá is begyújtanak. „Pénz hiá-
nyában sokat gondolkodtunk, hogy 
megrendezzük-e a Szenes Napokat, 
de végül is ez már a tizenegyedik, te-
hát hagyománya van. Helyi vállalko-
zók sokat segítettek, kevés közpénzt 
kell az eseményre fordítanunk, ez így 
legalább tiszta munka” – magyarázta 
lapunknak Albert Mátyás. 


