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> Juhász Gábor Udvarhelyen. Ok-
tóber 29-én, szombaton este kilenc 
órától a székelyudvarhelyi G. Caféban 
játszik a Juhász Gábor Trió. Az 1968-as 
születésű, többnyire kortárs dzsesszze-
nét játszó Juhász Gábor Aegon-, Gra-
mofon- és Artisjus-díjas dzsesszgitáros, 
alapító tagja a Tin-Tin kvartettnek, 
közreműködője számos neves dzsessz-
zenész lemezének. Hangszerének talán 
legsokoldalúbb művésze Magyarorszá-
gon, aki egyaránt képes az elmélyült 
visszafogottságra és a tüzes virtuozi-
tásra. Otthonosan mozog az indo-jazz, 
a hard-bop és a rock határmezsgyéjét 

súroló dzsessz világában. Juhász Gábor 
a gitár igazi „renaissance embere”, aki a 
zenei örökség lehető legszélesebb tárá-
ból merít és folyamatosan kísérletezik. 
Saját neve alatt 2002-ben jelent meg le-
mez a dán Palle Mikkelborggal közösen, 
60/40 címmel. 2006-ban megalapította 
a Juhász Gábor Triót, melyben Papesch 
Péter basszusgitározik, dobokon Benkó 
Ákos, az új nemzedék emelkedő csillaga 
játszik. 2009 óta Bacsó Kristóf szaxofon- 
és Schreck Ferenc harsonaművésszel kie-
gészülve Juhász Quintet néven is fellép-
nek. 2009-ben 1978 címmel jelent meg 
Juhász Gábor szerzői CD-je, amelyen 

a kvintett és a trió is szerepel, valamint 
László Attila gitáron és Borbély Mihály 
szaxofonon. A lemez 2010-ben elnyerte 
a Gramofon magazin lemezkritikusai által 
megítélt, „Az év magyar jazzhanglemeze” 
díjat. Juhász 1990 óta tanít, jelenleg a Bar-
tók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola 
Jazz Gitár szakán. A székelyföldi körúton 
levő trió ma a kézdivásárhelyi Jazz Café-
ban, október 28-án, pénteken a sepsi-
szentgyörgyi Park Vendéglő Di Stefano 
bárjában, október 29-én, szombaton a 
székelyudvarhelyi G. Kávézóban, október 
30-án, vasárnap pedig a marosvásárhelyi 
Museum Caféban ad koncertet.

Jövő héten átadják a szejke für
dői mofetta hetvenes évek vé
gén épített, majd a rendszervál
tás után romhalmazzá vedlett, 
„hajléktalanszállóként” műkö
dő épületét. A mozgásszervi 
megbetegedésekre kiválóan al
kalmas gáz azonban várhatóan 
csak jövő nyártól kezd el újra 
fortyogni az ingatlanban.

Jakab Árpád
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Sok határidő lejárt, ám most 
mégis úgy fest, a Szejkefürdőn 
döcögősen induló, megyei 

tanács kezdeményezte Borvíz útja 
projektnek kézzelfogható eredmé-
nyei lesznek: a temesvári Confort 
Rt. a hideg beállta előtt átadja a 
mofetta épületét. 

– Néhány külső munkálat, 
mint a parkoló és a zöldövezet ki-
alakítása jövőre marad, akárcsak a 
víz- és szennyvízvezeték lefekteté-
se – mondta a Hargita Népének 
Jakab Mária.

A projektet partnerségben kivi-
telező székelyudvarhelyi polgármes-
teri hivatal műépítésze azt mondja, 
a Szejkén nincs vezetékes víz, ezért 
kutat, pöcegödröt ásnak majd, s ez-
után vezetik be az áramot is. 

– A terv tulajdonképpen az épü-
let felújításáról szólt – ennek mara-
déktalanul eleget is teszünk, sőt ki 
is bővítjük az ingatlant, amelyben 
férfi- és női mosdók, öltöző, kazán, 
egy kezelő és természetesen az am-
fiteátrum-szerű „kúraterem” kap 
helyet” – mondja Jakab Mária.

A tervek szerint a mofettában 
– akárcsak fénykorában – állandó 
jelleggel dolgozik majd egy kór-
házi asszisztens, aki egy ablakon át 
„ügyelhet” a betegekre, mérheti vér-
nyomásukat, s ő lesz a jegyszedő is. 
Még nem készült el az úgynevezett 
technológiai terv, erről dr. Lőrincz 
Csabával, a székelyudvarhelyi városi 
kórház belgyógyász főorvosával 
konzultáltak a hivatal munkatár-
sai. Az viszont már biztos, hogy a 

gyógyhatású mofettagáz után újra 
le kell fúrni majd.

Egyszer fent, egyszer lent
A szejkefürdői mofetta mint ter-

mészeti jelenség vulkáni tevékenység 
maradványa – a népnyelv ezeket a 
legtöbb helyen fortyogónak hívja. 
1941-ben kőolaj után kutattak a 
Szejkén – akkor jöttek rá, hogy a 
föld alatt gyógyhatású iszap és gáz 
található, s később arra is fény de-

rült, hogy a gáz ízületi bántalmakra 
és érszűkület gyógyítására kiválóan 
alkalmas. Az iszapot akkoriban a vá-
rosi kórházba szállították s különbö-
ző gyógykezeléseknél használták fel. 
A mofetta megépítését a híres-ne-
ves udvarhelyi orvos, dr. Bakk Elek 
szorgalmazta, a közmunkával két év 
alatt felépített, megboldogult Kaján 
János tervei alapján elkészült épüle-
tet 1978-ban fejezték be, avatásán 
Ubornyi Mihály első titkár és más 

vezető személyiségek voltak jelen. 
A rendszerváltásig évente több ezer, 
reumatikus nyavalyában szenvedő 
személy járt gyógyulni a mofettába, 
pihenni a Szejkére. A mofetta mel-
lett egy hatalmas fémhordóban 
választották szét a feltörő iszapos 
vizet a gáztól, utóbbit visszavezet-
ték a „kúraterembe”, ahol egymás 
mellett, fapadokon tíz, tizenkét 
személy ülhetett egyszerre, akiket 
egy kórházi asszisztens felügyelt. A 
gyógyhatású gázt egyébként nem-
csak a Szejkén, a városi kórházban 
is használták gyógykezelésekre az 
orvosok, miután engedélyt kaptak 
erre az illetékes bukaresti szakha-
tóságtól. 1990 után az épületet 
már nem használták: fokozatosan 
leromlott, omlásveszélyessé vált, 
berendezéseit, ajtó- és ablakkerete-
it elvitték, környékét benőtte a gaz, 
felverte a szemét, Udvarhely szégye-
ne volt.

Kész a bicikliút is
A mofetta újjáépítése mellett 

jó hír, hogy a város szélétől ezen-
túl aszfaltozott bicikliúton lehet 
eljutni a Szejkefürdőre. Jakab Má-
ria szerint a „két méter s egy kicsi” 
szélességű, járdaszerű beruházás 
tulajdonképpen a bringásokat és a 
sétálókat is kiszolgálja, ezért nem 
festenek rá bicikliútjelzést. A kivi-
telezők gondolnak majd a szejkei 
kaptatón elfáradókra is: hamarosan 
tíz padot helyeznek el. A megújult, 
kicsinosított borvízkút mellett nem-
sokára a befedett színpad is várja a 
Szejkefürdőre látogatókat.

Az Udvarhely Táncműhely szer
vezésében immáron harmadik 
alkalommal tartják november 3. 
és 6. között az Össztánc ősszel 
fesztivált, találkozót.

HN-információ

A szervezők által ismertetett 
program szerint november 
3-án, csütörtökön öt órától 

a nagyváradi Szigligeti Társulat Hej 
páva, hej páva című előadása tekint-
hető meg. Gajai Ágnes színművész 
női sorsokat megidéző egyéni mű-
sorának koreográfusa László Csaba. 
Szerelmi és családi tragédiák, meg-
rázó erejű konfliktusok, játékosság, 
magával ragadó szenvedély, valamint 
az elmúlás egyaránt fellelhetők a 
produkcióban, amelyben egy nép-
hagyományokat, népi muzsikát és 
hiedelmeket egyesítő titokzatos 
világ elevenedik meg háromszéki 

balladák és mezőségi népdalok vál-
takozása közepette.  Csütörtökön 7 
órától a nagyteremben a Maros Mű-
vészegyüttes János Vitéz mesejátékát 
adják elő – felnőtteknek szól, ren-
dezője-koreográfusa Novák Ferenc 
„Tata”. Csütörtökön este 8 órától a 
próbateremben táncházat tartanak, 
zenél ifj. Sipos Dezső és zenekara. 

Pénteken délelőtt 11 órától a 
nagyteremben újból a Maros Mű-
vészegyüttes János Vitéz mesejátékát 
viszik színre, majd 5 órától Tánczos 
Vilmos Elfelejtett szavak című köny-
vét mutatják be. A szerző (és a könyv-
beli legényke) néprajzkutató, egyete-
mi tanár. A könyv Csíkszentkirályra 

visz el, egy maroknyi személyes uni-
verzumba, a könyv tehát egy utazás, 
hősei körbejárják: északról délre, ke-
letről nyugatra, időutazók múltban 
és jelenben. Az apa Ulyssesként, a 
fia Stephen Daedalosként. S ahogy 
Joyce nagy művében, úgy itt is elénk 
tárulkoznak a titokzatos hétköz-
napok, életünk hűséges kísérői: A 
lényeg.  Pénteken este 7 órától a Há-
romszék Táncegyüttes táncszínházi 
előadását tekinthetjük meg. Rende-
ző-koreográfus Ivácson László, ven-
dégalkotók: Bordás Attila, Furik 
Rita, Gálber Attila, Ónodi Béla, 
Orza Călin. Az alkotók azt keresgé-
lik, hogy az ember miért bújt valaha 

állatbőrbe és miért kényszerül a mai 
napig arra, hogy elrejtse az arcát/
magát valami mögé. És mivé válik 
az ember, ha elrejtette magát? 

November 5-én, szombaton 11 
órától gyermektáncházat szervez-
nek, este 7-től pedig az Udvarhely 
Táncműhely Ködből, csöndből elő-
adását mutatják be. Ezt követően 8 
órától a Somoz zenekar Krisztus ki 
vagy Nap és Világ címmel népzenei 
koncertre várja a nagyérdeműt. Az 
egyházi és a világi zene nem áll tá-
vol egymástól – ezt bizonyítandó, a 
Somos Zenekar erdélyi protestáns 
zsoltárokat hangszerelt át népi kísé-
retre, a megszokottól eltérően adva 

elő az énekeskönyvek kincset érő, de 
gyakran száműzött dallamait, egy-
egy tájegység népzenei anyagába 
illesztve azokat. CD-jük 2009-ben 
jelent meg. A népi zenekart erdélyi 
teológusok és lelkészek alkotják. 

Vasárnap 5 órától a Repülj ma-
dár egyesület Szerelmes dalokat ját-
szik Csíkmenaságról és környékéről, 
7-től pedig a sepsiszentgyörgyi M 
Studio Törékeny címmel mutat be 
mozgásszínházi produkciót. A Goda 
Gábor rendezte darabban törékeny-
ség-látomások, szürreális vallomá-
sok kerülnek színre mozdulatokban, 
képekben, szavakban. A rendező 
azon érzelmi és fizikai törékenység-
re gondolt, amit ha elfogadunk, az 
erősségünkké válhat. Az elhangzó 
szövegek a színészek írásai. Saját 
gondolataik, mozdulataik adják az 
előadás gerincét. Az előadás 16 éven 
aluliak számára nem ajánlott.

A Borvíz útja projekt eredményeként a hideg beállta előtt átadják a mofetta épületét fotó: jakab árpád
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SzEJKEfürdő mEgSzépül

Újra fortyoghat a szejkei mofetta

népi EgyüTTESEK bEmUTATKozáSA

Össztánc ősszel – harmadszorra 


