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TelekviTa egy nyomvonal menTén

Zsákutca lesz a Farcádi? 

BemuTaTó a Tomcsa sándor színháznál

Egy hónap falun

hírfolyam

> Micimackó a gyermekosztályon. A 
Micimackó rajzfilm egy-egy jelenetét festette 
a székelyudvarhelyi kórház gyerekosztályának 
falára Farkas Barna csíkszeredai reklámgra-
fikus Hargita Megye Tanácsának Gyerek-
mosoly programja keretében. Lukács Antal 
udvarhelyi kórházigazgató szerint találó a 
Gyerekmosoly elnevezés, ugyanis „a gyerekek 
kétféleképpen fejezik ki érzelmeiket: könnyel 
vagy mosollyal, és mindkettő őszinte”. Bor-
boly Csaba megyei tanácselnök méltatta az 

ötletgazda Farkas Barnát, aki ingyen vállalta 
az óvodák, kórházak falának rajzfilmfigurák-
kal való színesítését, és immár második nyarát 
áldozta erre a munkára. 

> Átadták az új hidat Magyarandrás
falván. Másfél évvel azután, hogy 2010-ben 
az árvíz elsodorta a hidat a Szentábrahám köz-
ségi Magyarandrásfalván, elkészült az új híd, 
amelyet október 3-án avatott fel Borboly Csa-
ba megyeitanács-elnök és Pálffy Domokos 
megyei tanácsos. A tanácselnök szerint ez a 
híd a bizonyíték arra, hogy ha együtt keressük 

a megoldást, bármilyen probléma megoldha-
tó. Így kell tovább építenünk Székelyföldet 
– tette hozzá. Pálffy Domokos elmondta, 
hogy a helybéliek számára az új híd átadása 
nagy megkönnyebbülést jelent, hiszen eddig 
amiatt kellett nap mint nap aggódniuk, hogy 
ha tűzeset vagy akár temetési menet miatt kell 
átkelni Gagy patakán, a megrongálódott híd 
miatt csak nagy kerülővel lehet átjutni a túlol-
dalra. Az új szerkezet megépítésében Hargita 
Megye Tanácsa jelentős szerepet vállalt. 2010-
ben a település 90 ezer lej kormánypénzhez 
jutott, illetve a településnek sikerült lehívnia 

25 ezer lej kormánypénzt is, 2011-ben pedig a 
megyei tanács 55 ezer lejt utalt ki erre a célra. 

> Abodi a döntő kapujában. A legjobb 
24 előadó közé jutott az RTL Klub televízió 
X-Faktor – A tábor tehetségkutató műsorá-
nak második, vasárnap esti felvonása után a 
székelyudvarhelyi Abodi-Nagy Blanka. A hét 
végén már négy csoportban (fiúk, lányok, 25 
év felettiek és csapatok) folyik tovább a ver-
seny. A következő műsort, a Mentorok házát 
szombaton 20.30-tól, vasárnap pedig 20 óra-
kor követhetjük az RTL Klubon.

a Farcádi utca végében egy ud
varhelyi család visszakapta a tel
két, csakhogy az út a területükön 
halad át. ezért azt szeretnék, ha a 
város más irányba vezetné el azt. 
az sem kizárt viszont, hogy a tu
lajdonosok lezárják, vagyis zsák
utcát csinálnak a Farcádiból.

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

A szomszédos Farcádba ve-
zető, néhány évvel ezelőtt 
leaszfaltozott útra Székely-

udvarhelyről két utcán lehet rátérni: 
a Lejtőn, illetve a Farcádin. A ket-
tő találkozásánál jókora telek van, 
amelyet egy udvarhelyi család visz-
szakapott. Tulajdonilag az övék, ám 
nem igazán tudják használni, hisz a 
visszaszolgáltatás után – mint pana-
szolták – csak bonyodalmakkal talál-
koztak. Legnagyobb gondjuk, hogy 
a Farcádi utca pontosan a telkük kö-
zepén halad át; mint mondják, nem 
a korábbi, nagyapáink által használt 
útvonalon, hanem egy, a régi rend-
szerben kialakított szakaszon, amely 
a térképeken úgynevezett kiterme-
lői, erdei útként szerepel. A tulaj-
donosok szerint a régi út a telkük 
mellett haladt, panaszuk orvoslásá-
ért az önkormányzathoz fordultak. 
Mint mondták, nagy segítségükre 
volt Mike Levente MPP-s tanácsos, 
topográfus szakember, aki immár 
három éve felkarolta ügyüket. Mike 

elmondta, a család azt szeretné, ha 
felszámolnák, és máshol, a régi he-
lyén vezetnék el a Farcádi utcát, hogy 
telküket a családtagok használatba 
vehessék, illetve az örökösök között 
öt részre oszthassák.

A város tanácsosi testülete leg-
utóbbi ülésén a napirendi pontok 
után tárgyalt a témáról. Meghallgat-
ták a panaszosokat, majd hosszasan 
vitáztak arról, hogy mit kellene a csa-
ládnak tennie. A témára egy mondat 
erejéig Bunta Levente polgármester 
is reagált, mondván, hogy korábban 
a város területén sok hibás vissza-
szolgáltatás történt, ezeket egyen-
ként mind át kell vizsgálniuk, ren-

dezniük kell, ezért nem foglalkoztak 
egyelőre a család panaszával. Farkas 
Domokos, a polgármesteri hivatal 
urbanisztikai osztályának vezetője 
úgy véli, a jelenlegi út jó helyen van, 
hisz ha a telek szélén futott volna, 
akkor derékszögben haladna, „és 
mindenki tudja, sehol nem voltak 
derékszögben kialakított régi utak”. 
Farkas Domokos hozzátette, koráb-
ban kérték a családot, telkéből adjon 
át egy részt köztulajdonba, vagyis út 
kialakítása céljából. Erre nem került 
sor, innen jön a bonyodalom. A csa-
lád perben is gondolkodik, illetve öt-
leteket kér a tanácsosoktól: mondják 
meg, mit tehetnek, hogyan járjanak 

el, hiszen ha engedély nélkül beker-
telik telküket, büntetést kapnak. 
Főleg a polgáriak jeleskedtek tanács-
adásban: Szász Jenő ötlete az volt, 
hogy mindenki azt tárolhat a telkén, 
amit csak akar, ezért rakjanak le a 
Farcádi utca telkük szélén található 
pontján két nagy követ, és ily módon 
zárják le az utcát. Az egyszerűbb és 
kevesebb gondot szülő megoldás az 
lenne, ha a család maga alakítana ki 
telke szélén egy új útvonalat, ám erre, 
mint mondták, nincsen anyagi fede-
zetük, illetve egyelőre ilyen jellegű 
szándékuk sincsen, hisz ragaszkod-
nak ahhoz, hogy a telek az övék, az 
utat pedig oldja meg máshol a város.

 fotó: tamás attila

A Farcád utca és a visszakapott telek. Válaszút előtt fotó: máthé lászló ferenc 

„Vérre menően őszinte” színmű
vel startol holnapután az új idény 
a Tomcsa sándor színháznál. 
Barabás Olga rendező szerint 
„van lelki igény” az olyan törté
netekre, amilyent Turgenyev fel
dolgoz az Egy hónap falun című 
színpadi művében.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Minden jel arra vall, hogy 
Iszlajev, a gazdag földbir-
tokos ezt a nyarat is bé-

késen és meglehetősen unalmasan 
tölti vidéki birtokán idős édesanyja, 
felesége, fia és felesége szívbéli jó ba-
rátjának társaságában. Az új tanító, a 
jóképű és fiatal Beljajev megjelenése 
azonban gyökerestől felforgatja az 

egész család életét. Az Egy hónap 
falun Ivan Szergejevics Turgenyev 
(1818–1883) legnagyobb jelentősé-
gű színpadi műve: az irodalomtörté-
net a modern lélektani drámák elő-
futáraként tartja számon a darabot, 
amelyet heves érzelmi viharok, ví-
vódások és féltékenységi harcok jel-
lemeznek. „Az Egy hónap falun egy 
szép, értelmes élet utáni vágyakozás 
története” – mondja a rendező. Az 
1850-ben írt darab, amelyet időben 
a kilencszáznegyvenes évekig hoz 
közelebb Barabás Olga, „hétköznapi 

történet, ugyanakkor mély, felkavaró, 
s személyességében megérinti a né-
zőt”. A Natalja Petrovnát, Golubov 
földesúr feleségét alakító Tompa 
Klára, a marosvásárhelyi színház 
tagja, másodszor szerepel „udvarhe-
lyi színekben”: három éve a Csurulya 
Csongor rendezte Yermában láthat-
ták az udvarhelyszéki nézők. „Na-
gyon jól éreztem magam a próbák 
alatt. Még vajúdunk, majd kiderül, 
milyen lesz, hogyan tartjuk életben 
a darabot” – mondta tegnap a szín-
művésznő. Egykori tanítványa, az 

udvarhelyi születésű Albert Orsolya 
Vera, Golubov nevelt lányát alakítja. 
„Tíz éve még diáktársaimmal csodál-
tuk a nézőtérről Fincziski Andrea 
és a többi udvarhelyi színész játékát, 
ma meg együtt szerepelhetek velük, 
akárcsak volt tanárnőmmel. Nagy 
élmény, nagy kihívás ez számomra, 
remélem, nem csalódnak bennem 
sem ők, sem pedig a közönség” – 
mondta.

Turgenyev színművét csütör-
tökön 19 órától láthatják először 
az udvarhelyi nézők, másnap 
ugyanabban az időpontban repe-
ta. Egyébként a Tomcsa Sándor 
Színház előadásaira bérleteket – 
amelyekből máris több fogyott 
el, mint a tavalyi évadra – október 
10-ig lehet váltani.

nyolcadik 
geszTenyeFeszTivál

Díszpolgárokat 
avattak

díszpolgáravatással, szabad
té ri ünnepi műsorral, valamint 
bállal ünnepelték homoród
karácsonyfalva lakói a geszte
nyefesztivált.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Aszárazság miatt még nem 
érett be a szelídgesz te-
nye, ez azonban nem 

volt akadálya annak, hogy a ho-
moródkarácsonyfalvi Dungó Kul-
turális Egyesület nyolcadik alka-
lommal is megszervezze a Gesz-
tenyefesztivált. „Tavaly ilyenkor, 
a rendezvény ideje alatt havazott, 
idén hál’ istennek nagyon jó időt 
fogtunk ki” – ujjongott Benedek 
Enikő tiszteletes asszony, a Dungó 
Kulturális Egyesület elnöke. – Idén, 
az eddigi fesztiválokhoz hasonlóan, 
a népi hagyományokat próbál-
tuk táplálni rendezvényünkkel. A 
gesztenyefesztiválra nem jellemző 
a zsibvásári hangulat, kicsit talán 
sivárnak is tűnhet emiatt. Szeret-
nénk, ha az emberek úgy éreznék itt 
magukat, mint a régi kortárs- vagy 
falutalálkozókon.” A fesztivál dísz-
polgáravatással vette kezdetét a ka-
rácsonyfalvi kultúrotthonban, ahol 
Cseke Miklós, Oklánd község pol-
gármestere díszpolgárrá avatta dr. 
Szombathelyi Gyulát, dr. Nobilis 
Kristófot, valamint Lantos Csabát, 
akik a homoródkarácsonyfalvi  uni-
tárius, valamint a katolikus temp-
lom restaurálását támogatták. A 
rendezvény keretében mindhárom 
anyaországbeli támogató megkapta 
az Oklánd község díszpolgára cí-
met egy oklevél kíséretében. Az ün-
nepélyes megnyitót követően volt 
kürtőskalácssütés, különböző gesz-
tenyés finomságokat kóstolhattak 
meg a résztvevők, este pedig geszte-
nyebál tette teljessé a fesztivált.


