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Elcsitult a botrány a film.dok-on

Nem fajult el a szakmai vita
kErékpározással és a tömEgközlEkEdéssEl hívták fEl a figyElmEt

Autómentes nap útlezárások nélkül

hirdetések

nem volt külön megmozdulás az 
Európai autómentes nap alkal-
mából Erdély-szerte. csíksze-
redában az Európai mobilitási 
hét hétvégén lezajlott program-
jai magukban foglalták ennek a 
napnak is a célkitűzéseit.

tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Tegnap, szeptember 22-én 
volt az Európai Autómen-
tes Nap, amit 1998 óta 

szerveznek meg minden évben 
Európa-szerte. Ez a rendezvény a 
társadalom környezettudatosságát 
hivatott erősíteni, felhívva a város-
lakók és városvezetések figyelmét 
többek között a megnövekedett 
autósforgalomra és ennek negatív 
következményeire, valamint a ke-
rékpáros, gyalogos, közösségi köz-
lekedés fejlesztésének szükségessé-
gére is. Ez a rendezvény szorosan 
kapcsolódik a 2002 óta szeptem-
ber 16 és 22 között évenként meg-
szervezett Európai Mobilitási Hét-
hez. A rendezvény egyik hosszú 
távú célkitűzése, hogy rávegye a 
rendszerint autóval munkába vagy 
iskolába járó polgárokat, hogy az 
utazáshoz fenntartható alternatív 
közlekedési módokat vegyenek 
igénybe. Ilyen módon hozzá kíván 
járulni a polgárok egészségének és 
életminőségének javításához. 

Idén Csíkszeredában és kör-
nyékén, sőt Erdély-szerte nem volt 
külön rendezvény tegnap az Euró-
pai Mobilitási Hét lezárásaként. A 
Polgár-Társ Alapítvány program-
szervezője, Cseke Andrea megkere-
sésünkre elmondta, idén nem volt 
külön rendezvény az Autómentes 
Nap alkalmából, hiszen a mobi-
litási hét programsorozat lejárt a 
hétvégén, és abba belefoglalták ezt 

a témát is az ingyenes közszállítással 
és a kerékpáros programokkal. „Kö-
rülményes lett volna idén is ezen a 
napon lezárni a központot, egyez-
tetni a rendőrséggel és az önkor-
mányzattal ez ügyben” – nyilatkoz-
ta lapunknak a programszervező. 

Ráduly Róbert Kálmán, Csík-
szereda polgármestere is megerő-
sítette, hogy a hétvége eseményei 
magukban foglalták az autómen-
tes nap célkitűzéseit. Szerinte 

nemcsak egy nap kellene erről 
szóljon, hanem tudatosan kell erre 
szoktatni az embereket kerékpár-
utak kiépítésével és a tömegköz-
lekedés fejlesztésével. Egy ilyen 
kisebb városban, mint Csíkszere-
da, ahol gyakorlatilag szinte min-
denhová el lehet jutni gyalogosan 
is, másként kell megszervezni egy 
ilyen autómentes napot, ami adott 
esetben nem az útlezárásról szólna 
– összegezte a polgármester.

a nyelv változására, a társa-
dalmi és gazdasági viszonyok 
másfél századnyi különbsé-
geire rávilágítva ismertette 
csíkszeredai előadásában a 
reformkor két kiemelkedő alak-
jának – széchenyinek és kos-
suthnak – életútját, törekvése-
it és a köztük zajló vita akkori 
és utólagos jelentőségét dr. 
csorba lászló történész.

darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Amúltbeli eseményeket csak 
történészek, szakemberek 
rávilágításával érthetjük 

meg mai szemlélettel – véli dr. 
Csorba László történész, hiszen a 
19. század óta, még ha annyira kö-
zeli múltnak tűnik is, az idő elsza-
ladt, és a történések mögül elvész 
az érzelem, más viszonyrendsze-
rek ismeretével ítéljük meg a régi 

eseményeket. A Magyar Nemzeti 
Múzeum főigazgatója Széchenyi 
és/vagy Kossuth? Kinek van igaza 
egy 160 éves vitában? című előadá-
sát tartotta meg Csíkszeredában, 
a Csíki Székely Múzeum meghí-
vottjaként. A sokak által ismert 
és sokféleképpen értelmezett vitát 
először tágabb környezetéből, 
a 19. századi nyelvhasználatot, 
az akkori történelmi, gazdasá-
gi és társadalmi viszonyokat jól 
szemléltető történetek felől kö-
zelítette meg. A reformkor két 
kiemelkedő alakjának vonása-
it tetteik, döntéseik, életútjuk 
felvázolásával ragadta meg a 
történész, a közöttük kialakult 
vitának pedig két kimenetelét 
is ismertette. A kortársak szem-
szögéből a demokrata törekvésű, 
harcos nacionalista, az asszimilá-
ció híve, Kossuth Lajos aratta le a 
babérokat, míg az utókor, akinek 

a jobbágyfelszabadítás csak egy 
tartalom nélküli szó, viszont Szé-
chenyi István műveivel, eszméivel 
és megvalósításaival nap mint nap 
találkozik, az a Hitel szerzője mel-
lett szavaz.

Az érdekes történetekkel, pár-
huzamokkal, anekdotákkal fűszere-
zett előadás végszavaként dr. Csor-
ba László elmondta: a politikai, 
gazdasági, társadalmi nézeteik, utá-
latuk ellenére Széchenyi és Kossuth, 
amikor igazán összefogásra volt 
szükség, 1848-ban kezet fogtak. 
Kettejük nézetrendszere és vitája 
egymással szorosan összekapcso-
lódva alkotják a magyarországi 
modernizációs múlt alapvonalát, 
és egybekapcsolódó munkásságuk 
teremtett – éppen eltérő megkö-
zelítéseiknek köszönhetően – ala-
pot a későbbi haladás ügyében 
bármilyen alternatív gondolkodás 
számára.

túl sok filmet válogatott be az 
előzsűri a film.dok dokumen-
tumfilm-fesztivál versenyfilmjei 
közé, a zsűrinek pedig igen ne-
héz a dolga. a kedélyek azonban 
csillapodnak, a fesztivál a prog-
ram szerint zajlik.

takács éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Megnyugodtak a kedélyek a 
film.dok zsűrije és a fesz-
tiváligazgatóság közötti 

vita után, ami azért robbant ki, mert 
sok, ráadásul nehezen kategorizálha-
tó filmet válogattak be a versenybe. 
Tematikájában és minőségileg is szé-
les skálán mozognak a filmek – tud-
tuk meg Beke Mihály Andrástól, a 
fesztivál elnökétől, aki maga is tagja 
a zsűrinek. A méltatlankodásra Far-
kas György fesztiváligazgató azzal 
replikázott, hogy „nagy volt a merí-
tés”, sok filmet neveztek, ezek közül 
válogatták ki a legjobbakat. 

Nemcsak a zsűrit, de a közön-
séget is próbára teszi az idei film.

dok. A versenyfilmek nagy része 
ugyanis közel egy órás. Mivel a 
legnagyobb „felvevőpiac” a te-
levízió, a filmkészítőknek alkal-
mazkodniuk kell a televíziós kö-
vetelményekhez, amelyek 26 vagy 
52 perces filmeket sugároznak 
– mondta el Beke Mihály And-
rás. Az már más kérdés, hogy az 
alkotók készíthetnének egy tévés 
és egy művészi változatot, utóbbit 
rövidítve, meghúzva, a fesztivál 
részére. Olyan filmek is vannak, 
amelyek többször véget érnek – 
mondja a szakember. 

 A versenyfilmek színvonalát 
Beke jónak tartja, véleménye szerint 
nehéz lesz kiválasztani, melyek a 
legjobbak.  Nagy műfaji eltérések is 
vannak, hiszen a filmes szakmában 
nincsenek szigorúan meghatározva 
a dokumentumfilm ismérvei. Így 
aztán a művészi ismeretterjesztő fil-
mektől az emberi drámákat bemuta-
tó filmekig széles a skála, a zsűritagok 
egyéni szubjektivitása nagyban fog 
érvényesülni a díjazásnál. 

a gEnEral mir consult s.p.r.l.

a csíkszeredai L. Z. FORREST Kft. (Hajnal utca sz. n.) jogi felszámolói minőségében 
közli, hogy a Hargita Megyei Törvényszéknél lévő 43/96/2008-as csődeljárási ügycso-
móban 2009. június 22-én meghozott végzésével a csődbiztos elrendelte az adós javát 
képező következő ingatlan nyílt kikiáltásos árverés révén történő eladását: 2486 m2-es 
kaszálóterület Csíkszeredában a Szécseny zónában, bejegyeztetve a Csíkszeredai Telek-
könyvbe 2693/N szám alatt, kataszteri számok 3239, 3240 és 3241. 

Az árverés indulási ára 68 250 lej, mely a felértékelési ár 70%-át jelképezi. Ilyen 
feltételek közepette a GENERAL MIR CONSULT S.P.R.L. 2011. október 27-én 
10 órakor megszervezi a székhelyén (Csíkszereda, Testvériség sugárút 8. szám, B lép-
csőház, 2-es lakrész) az ingatlan nyílt kikiáltásos árverés útján történő eladását. Az 
árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek letétbe kell helyezniük a kikiáltási 
ár 10%-át képező garanciát legalább annak megkezdése előtt és be kell fizetniük a 
150 lejes részvételi illetéket a Román Kereskedelmi Bank maroshévízi ügynökségénél 
megnyitott különleges eljárási folyószámlára. Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló 
székhelyén vagy a 0266–310940-es és a 0744–362148-as telefonszámokon.

a gEnEral mir consult s.p.r.l.

A SIGMA TEAM Kft. (Maroshévíz, 1918. December 1. utca 33. szám) jogi 
felszámolói minőségében közli, hogy 2011. október 20-án 10 órakor a jogi fel-
számoló székhelyén (Csíkszereda, Testvériség sugárút 8. szám, B lépcsőház, 2-es 
lakrész) nyílt kikiáltásos árverés révén eladásra kerülnek az adós ingatlan javai.

Ingatlanok: 
◆ 2 szobás tömbházlakás (Maroshévíz, Domb utca D/II. tömbház, 33-as lak-

rész), kikiáltási ár 42 750,00 lej;
◆ 3 szobás tömbházlakás (Maroshévíz, Domb utca D/II. tömbház, 34-es lak-

rész), kikiáltási ár 89 187,30 lej.
Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek legkésőbb az árverés 

időpontja előtt egy órával be kell fizetniük a kikiáltási ár 10%-át képező garanciát 
és a 150 lejes részvételi illetéket a Román Kereskedelmi Bank maroshévízi ügy-
nökségénél megnyitott RO 31 RNCB 0157 1147 9322 0001 különleges eljárási 
folyószámlára.

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámolónál vagy a 0266–310940-es 
és az 0744–362148-as telefonszámokon vagy a 0266–317373-as faxszámon. 

pályázati fElhívás
a Hargita megyei kulturális programok, projektek és rendezvények 
támogatására a 2011. évben, őszi kiírás

 A támogató intézmény megnevezése: Hargita Megye Tanácsa;
 Pályázhatnak: Hargita megyei köz- és magánjogi fizikai és 

jogi személyek, amelyek a román törvénykezésnek megfelelően 
voltak megalapítva és bejegyezve.

 Az őszi kiírásra előirányzott keretösszeg: 70 000 lej.
A vissza nem térítendő támogatás igényelhető: Hargita Megye 

Tanácsának székhelyén, cím: Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, 
208/A iroda, kapcsolattartó személy: Salamon Andrea, tel.: 0266–
207700, 1308-as mellék, e-mail: salamonadrea@hargitamegye.ro, 
vagy letölthető a www.hargitamegye.ro honlapról.

A MAgyAr NeMzeti MúzeuM főigAzgAtójA tArtott előAdást CsíkszeredábAN

Kinek van igaza egy 160 éves vitában?

Villámcsődülő biciklisek. Az Európai Unió által szeptem-
ber 22-re kijelölt Autómentes Világnapon Székelyudvarhelyen is 
összegyűltek tegnap a biciklisek. A flashmob-szerű felvonulást a 
Bringázz, Udvarhely! mozgalom szervezte. A villámcsődület részt-
vevői áthaladtak a város egyetlen körforgalmán, majd a főteret 
megkerülve a Mokka Kávéház udvarára érkeztek. Ott mindenki 
levegőbe emelte kerékpárját, majd rögtön távozott a helyszínről. 
„Az volt a lényeg, hogy valami olyant találjunk ki, ami nem tömeg-
rendezvény, de azért mégis képes felkelteni az emberek érdeklődé-
sét” – mondta el lapunknak Katona Zoltán, a megmozdulás egyik 
kezdeményezője. Az akció célja az volt, hogy felhívják a városlakók 
és főleg az autóvezetők figyelmét a bringások biztonságára, vala-
mint a környezettudatos közlekedésre. szöveg és fotó: berkeczi zsolt


