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> Megyei önkormányzati segítség 
a vágási tölgynek. A Bögöz községhez 
tartozó három falu, Béta, Székelydobó és 
Vágás Három Hegy Ifjúsági Egyesülete a 
vágási tölgyet nevezte be Az Év Fája Ro-
mániában versenyre, és jelenleg az első he-
lyet foglalja el a Kovászna megyei fa előtt. 
Az ifjúsági egyesület tagjai szeretnének 
egy parkot és játszóteret létesíteni a vágá-
si templom mellett, ezért kérik a csíkiak, 
gyergyóiak, udvarhelyiek segítségét: a 
vasárnap záruló versenyen szavazzanak a 
vágási tölgyre. A legtöbb internetes szava-
zatot elnyerő fa kapja Az Év Fája címet, és 
a benevezőket 3000 lejjel díjazzák. A csík-

szeredai megyeházán tegnap Gál Barna, az 
egyesület elnöke tartott sajtótájékoztatót, 
a tájékoztatón részt vevő Borboly Csaba 
segítségét kérve az akció népszerűsítésé-

ben. A megyei tanács elnöke örömét fe-
jezte ki, hogy az országos versenyben két 
székelyföldi fa is szerepel. Mint mondta, 
négy e-mail címe van, és ebből háromról a 

vágási tölgyre szavaz, egyről pedig a köpeci 
szilre. „Székelyföld építése itt kezdődik, 
amikor kicsinek tűnő dolgokból nagyot 
alkotunk. A Három Hegy Egyesület és 
a hozzá csatlakozó szervezetek arra mu-
tattak jó példát, hogy ne várjunk másra, 
hanem cselekedjünk.” A tanácselnök meg-
ígérte, hogy a megyei tanács, attól függet-
lenül, hogy nyer-e vagy sem a tölgy, jövő 
évi költségvetésébe belefoglalja a fák mel-
letti játszótér építésének támogatását. Gál 
Barna a Három Hegy Ifjúsági Egyesület 
pólóját ajándékozta Borboly Csabának, és 
a sajtótájékoztató során két, a fáról szóló 
filmet vetítettek le az újságíróknak. 

Egy új hang- és képvilágba nyer-
hetnek bepillantást az udvarhelyi-
ek és környékbeliek: a Solymossy 
utca 1. szám alatt hamarosan egy 
negyven férőhelyes 3D-s mozi 
nyitja meg kapuit. 

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

Évek óta nincs mozi Székely-
udvarhelyen, a filméhség-
ben szenvedők így a tele-

víziócsatornák adta lehetőségeken 
túl az internetet kénytelenek segít-
ségül hívni. Ezt a hiányt ismerte 
fel Gáspáry István Zsolt (akit az 
udvarhelyiek rádiósként is ismer-
hetnek) és párja, akik a Solymossy 
utca 1. szám alatti ingatlanban alul 
kávézót, az emeleti részen pedig egy 
klubhelyiséget alakítottak ki. Utób-
bi igazából egy negyven férőhelyes, 
hangulatosan és ízlésesen kialakított 
moziterem, ahol hamarosan 3D-s 
filmek lejátszásába kezdenek. 

„Régi vágyunk egy művészká-
vézó. Kinek ne volna az, nekünk, 
akik nincs hová járjunk, nincs ahol 
barátainkkal találkozzunk, és gond-
jainkról, dolgainkról beszélgessünk? 
Párommal közösen belevágtunk, és a 

Solymossy utca 1. szám alatti ingat-
lant egy olyan hellyé alakítottuk át, 
ahová mi is szívesen járnánk. Az alsó 
szinten egy kávézó van, ahol egész 
nap a Retró Rádió szól, felül pedig egy 

klubot alakítottunk ki. Láttuk, hogy 
mekkora az emberek filméhsége. 
Tudjuk, hogy mindenkinek van ott-
hon mindenféle házimozirendszere, 
ám a mozik igazi hangulatát nem 

tudják otthon visszahozni, így jo-
got szereztünk hollywoodi produk-
ciók levetítésére, és a Coffe Relax 
Clubunkban egy mozitermet ala-
kítottunk ki” – részletezte Gáspáry, 
aki azt is elárulta, többnyire 3D-s 
filmek lejátszásában gondolkod-
nak, márcsak azért is, mert ilyenre 
Udvarhelyen még nem került sor. 
Azt is megtudtuk, meglepetésfilm-
mel indítanak, majd természetesen 
a nagy 3D-s klasszikus, az Avatar is 
levetítésre kerül, illetve műsoron lesz 
a Species, a 2012 és további „klasz-
szikusok”. A gyerekekre is gondol-
tak, rajzfilmeket is lejátszanak majd 
– hamarosan heti rendszerességgel 
lesznek vetítések. Így elmondhatjuk, 
Székelyudvarhelynek lesz újból mo-
zija, nem is akármilyen, hanem 3D-s. 
„A 3D-s rendszert nem kell senkinek 
bemutatni. 7.1-es hangrendszer és 
egy szemüveg társaságában elfeled-
jük, hol vagyunk, belépünk a filmbe, 
ez az, ami otthon hiányzik.” Azt is 
megtudtuk, a klubban találkozók, 
eszemcserék, vitafórumok szervezé-
sén is gondolkodnak, sőt meglehet, 
„open mic”-lehetőség is lesz, vagyis 
bárki odaléphet a sarokban pihenő 
hangszerhez, mikrofonhoz, és elő-
adhatja magát. 

Székelyudvarhelyen néhány tömb-
házlakó megunta pályázati pén-
zekre várni, ezért még a tél beáll-
ta előtt saját zsebből leszigetel-
ték lakásaik külső részét.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

A z 1586-os miniszteri ren-
delet értelmében a 2010-
es költségvetési évben 

Szé kelyudvarhely 300 000 lejes hi-
telkerettel rendelkezett, amelyet a 
szóban forgó szigetelésekre fordít-
hattak. A program folytatásaként 
2011-ben egy 450 000 lejes össz-
költséggel a Mihail Kogălniceanu 
6. és 8. házszám, valamint a Füg-
getlenség utca 49. alatti épületeket 
újították fel. A Függetlenség 43. 
és 45. alatti családok közül a múlt 
héttel befejezőleg közel 10 család le-
szigeteltette azokat a részeket, ame-
lyek miatt a fűtésszámláik igencsak 
megugrottak. Ez a két lépcsőház 
ugyanabban az épülettömbben van, 

mint a 49-es, viszont ők lemaradtak 
az állami, hőszigetelésére fordítható 
pályázati pénzekről. Amennyiben 
egy tömbház pályázatát pozitívan 
bírálják el, akkor a lakosoknak csak 
egy 20 százalékos önrészt kell kifi-
zetniük, mivel 50-et az állam, 30-at 
pedig az önkormányzat finanszíroz. 

3500 lejbe került a két szoba, a 
konyha és a tűzfal szigetelése – mond-
ta el a Hargita Népének Lőrinczi 
Tímea, az épület egyik lakója. „Any-
nyira északra néz a lakásunk, hogy 
majdnem soha sem süt be a nap, a 
konyhába egyáltalán nem. A tavaly 
télen általában 300 lejes közköltsé-
geink voltak, önálló hőközponttal. 
Ettől a befektetéstől egy 50-60 lejes 
megtakarítást remélünk havonta. A 
falak annyira vékonyak, hogy egy 
kiadósabb esőnél az ablakoknál be is 
áztak. Szomorú, hogy csak ennyien 
tudjuk megcsinálni: ha kapnánk 
támogatást, biztos vagyok benne, 
hogy az egész tömbház leszigeteltet-
te volna a lakását. Két család teljesen, 

a többiek csak a legkényesebb része-
ket hozták rendbe” – véleményezett 
a Függetlenség utcai lakó.

A polgármesteri hivatal illetéke-
sei többször is hangsúlyozták, hogy 
a pályázatoknál csak azokat a ké-

réseket tudják pozitívan elbírálni, 
amelyeket a családok egységesen 
nyújtanak be, ezentúl számít a le-
adási ideje is. Jövőben is három 
tömbházat terveznek a program 
keretében leszigetelni.

Festmények a pincéből 

Ahogy Görgényi 
látta ’56-ot

Október 23-án egy 1956-os te-
ma tikájú kiállítás nyílt a székely-
udvarhelyi művelődési házban. 
az 1973-ban tatabányán elhunyt 
Görgényi istván festőművész al-
kotásai igencsak egyediek: egy 
képzőművész saját szűrőjén ke-
resztül mutatják be az 1956-os 
eseményeket, így a művekből 
képet kaphatunk, milyen volt 
akkor élni, milyenek is voltak 
azok a napok.

M. L. F.

Görgényi István még a for-
radalom idején vagy nem 
sokkal utána festette meg 

a képeket, melyek közül többet – 
érthető politikai okok miatt – fedő 
festékréteggel vont be. Alkotásai 
hosszú évtizedekig egy pincében 
hevertek, majd 2006-ban Rigó Erik 
figyelt fel ezekre a művekre, s meg-
vásárolta a közel ötszáz darabból 
álló, olajfestményeket, akvarelleket, 
tus- és krétarajzokat, plasztikai al-
kotásokat tartalmazó hagyatékot, 
melyet azóta is gondoz. A gyűjte-
mény nagy része korábban ismeret-
len volt, és nagy meglepetést keltett 
azok körében is, akik régen szemé-
lyesen ismerték az elsősorban tájké-
pek és portrék alkotójaként számon 
tartott festőt.

A vasárnapi kiállításmegnyitón 
Jakab Áron Csaba önkormányzati 
képviselő Bunta Levente polgár-
mester szavait tolmácsolva közölte, 
hogy már kevesen vannak azok, akik 
személyes tapasztalatok alapján tud-
nak az ’56-os eseményekről beszá-
molni, ezért is érdekes ez a kiállítás. 
Bereznai Csaba, Tatabánya alpol-
gármestere is elkísérte a kiállítást. A 
megnyitón azt mondta: „Most már 
nem kell mártírnak lennünk ahhoz, 
hogy hőssé váljunk, ám dolgunkat 
tennünk kell. Meghalni nem, de ál-
dozatokat hozni kell, és vállalnunk 
kell” – üzente az alpolgármester, 
majd P. Tóth Enikő művészettörté-
nész bemutatta a kiállítás anyagát: 
több száz alkotás közül válogatva 
negyvenkettőt hoztak el. Rigó Erik, 
a Görgényi-hagyaték tulajdonosa 
is itt volt, akitől azt is megtudtuk, 
hogy a hagyatékot nagyon lerom-
lott állapotban vásárolta meg. A ké-
pek felújítása még most is folyamat-
ban van, sok közülük így átmeneti 
állapotban tekinthető meg.

Meglepetésfilmmel indítanak a 3D-s moziban fotó: Máthé lászló ferenc

Fõként az épület északi részeit szigetelték le fotó: Máthé lászló ferenc
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Tömbházszigetelés saját zsebből
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