
Bordás László is részt vett a 
Cos metics, Beauty, Hair Expo 
bukaresti nemzetközi kiállítá
son és vásáron. A székely ud
varhelyi mesterfodrász egy ne
ves külföldi fodrász és divatcég 
romániai trénereként ejtette 
ámulatba hajkölteményeivel a 
jelenlévőket.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

A Paul Mitchell Romaniát 
képviselte az udvarhe-
lyi fodrász a rangos ese-

ményen – országszerte Bordás 
mellett egyébként egy bukaresti 
kollégája foglalkozik úgynevezett 
trénerkedéssel, ketten tartanak to-
vábbképzőket. „Én vagyok a kettő 
közül az egyik romániai fodrásza a 
cégnek. Tulajdonképpen imidzset 
kreálunk a vállalkozásnak” – ma-
gyarázza érdeklődésünkre. A 
Cosmetics, Beauty, Hair Expón 
Bordás is „színpadra lépett”: „új 
frizurákat, hajvágási technikákat 
mutattam be szakmabelieknek és 
a szép számú érdeklődőnek.” El-
mondása szerint alkotott egysze-
rű, könnyen kezelhető, kényelmes, 
hétköznapi frizurákat, akárcsak 
a hétköznapi életben, de extrava-
gáns, különleges, valóságtól picit 
elrugaszkodott hajkoronáival kre-
ativitását is megcsillogtatta – a 
szakma legnagyobb elismerésére. 
Az udvarhelyi fodrásznak egyéb-
ként nem ez volt az első ilyen fel-
lépése, korábban is részt vett már 
olyan eseményeken, amikor a szak-
mai kihívás került előtérbe: volt 
rá példa, hogy a modell hajából 
kalapot, máskor pedig hangjegyet 
varázsolt. S hogy mit szólt mind-
ehhez a modell? Bordás szerint 
elég jól meg vannak fizetve ahhoz, 
hogy ne panaszkodjanak…

Azt mondja, rendszerint 
igyekszik követni a vezető cégek és 
mesterfodrászok által megszabott 
divatirányvonalat, így legutóbb is 
Bukarestben a határozott, egye-
nes vonalak, az aszimmetria és a 
színes tincsek jellemezték hajköl-
teményeit, ez ugyanis az idei, de 
már lecsengőben lévő trend. „Ter-

mészetesen el lehet, el is kell térni 
néha ettől, én is szeretem a kihí-
vásokat. A színpadi munkában az 
a jó, hogy ki lehet bontakozni” – 
mondja Bordás László.

A bukaresti eseményen egyéb-
ként az öreg kontinens majdnem 
minden szegletéből jelen voltak a 
szépségiparban dolgozók: fodrá-
szok mellett kozmetikusok, ma-
nikűrösök, pedikűrösök, a szakma 
legjava vonult fel, s szép számmal 
akadtak nézelődők, sőt, vásárlók 
is, hiszen különféle gépeket, kellé-
keket is lehetett vásárolni.

udvarhely
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> EMIA-díjátadó. Szombaton, ok-
tóber 15-én este hét órakor kerül sor az 
Erdély Magyar Irodalmáért Alapítvány 
díjátadó ünnepségre a székelyudvarhelyi 
Polgármesteri Hivatal Szent István-ter-
mében. Az ünnepség, a Lőrincz György 
EMIA-elnök által közölt program szerint 
Pomogáts Béla, az Anyanyelvi Konferen-
cia elnökének köszöntőjével indul, majd 
sor kerül a debüt-díj átadására. Idei díja-
zott Potoczky László, laudációt mond Fe-

kete Vince. Ezt követően az EMIA-díjak 
átadását ejtik meg. Díjazottak: Cseke Gá-
bor, laudációt mond Zsidó Ferenc; Molnos 
Lajos, laudációt mond Gálfalvi György. 
Az idei Hídverő-díjas dr. Láng Gusztáv 
soproni irodalomtörténész, laudációt 
mond Kántor Lajos. Életműdíjban része-
sítik Szilágyi Istvánt, akinek munkásságát 
Fekete Vince méltatja. Az est folyamán 
a Palló Imre Művészeti Líceum diákjai is 
fellépnek egy zenés produkcióval. A ren-
dezvény támogatói a Bethlen Gábor Alap 
és a Communitas Alapítvány.

> Ha csütörtök, akkor táncház. A 
résztvevők kérésének eleget téve ezentúl 
nem kéthetente, hanem minden csütörtö-
kön lesz táncház – fogalmazódott meg az 
Udvarhely Táncműhelynél. A következő 
alkalomra október 13-án kerül sor este 20 
órától. Zenél a Keleti Szél Szabadcsapat. 
Tánctanítás is lesz Oláh Hilda és Boros Béla 
jóvoltából. Mivel vajdaszentiványi táncrend 
van a soron, ezért a hölgyeknek tanácsos 
vászonzsebkendőt hozniuk magukkal! Az 
újításnak köszönhetően a beugró 5 lejbe 
kerül alkalmanként.

Amióta elkezdték építeni a szé
kelyudvarhelyi Csereháton az 
ifjúsági lakások közvetlen kö
zelében a szociális lakásokat, 
folyik a találgatás: vajon kik 
fognak oda költözni, kik lesz
nek a már ott lakó fiatal csalá
dosok szomszédai? A jelenlegi 
elképzelés szerint az államosí
tott lakásokból kilakoltatottak 
fognak a Cserehátra költözni. 

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

Korábban két lehetséges ver-
ziót vázoltak: a lakásokat 
szociális alapon, a jövede-

lem és egyéb mutatók szerint arra 
rászorulóknak osztják ki, avagy a 
városközponti államosított, a pol-
gármesteri hivatal tulajdonában 
levő lakások bérlőit költöztetik ide. 
A csereháti lakók közül többen at-
tól tartanak, a városunk legfiatalabb 
és legtakarosabb negyedeként em-
legethető lakótelep gyorsan arcot 
vált, ha olyan személyek lakják majd 
be, akikre elsősorban nem a környe-
zetük iránti érzékenység a jellemző. 
Közismert ugyanis, hogy a köz-
ponti bérlakásokban élők többsége 
roma nemzetiségű, velük kapcsola-
tosan pedig gyakori panasz, hogy 
különböző szolgáltatói számláikat 
nem fizetik, a bérekkel is el vannak 
maradva, illetve környezetüket sem 
tartják rendben. 

Kiket kellene 
odaköltöztetni?
A téma nemcsak a közembert, 

főleg a már ott lakókat foglalkoztat-
ja, a kérdés önkormányzati szinten is 
többször terítékre került. Volt taná-
csos, aki úgy érvelt: „Azt a kultúrát, 
amit a bérházak lakói megszoktak, 
nem lenne jó, ha kivinnék a Csere-
hátra, nem biztos, hogy ez az ifjúsági 
lakások bérlőinek jó lenne”. A pol-
gármesteri hivatal illetékesei ilyen 
felvetésekre mindig úgy érveltek: 
„A kategória nem fog változni, hisz 
szociális létesítményekről és szociális 
igénylőkről van szó, közel mindegy, 
hogy melyik utcából érkeznek”.

Egyelőre még nem született 
végső döntés az ügyben, ám azt már 
tudni lehet, hogy a jelenlegi elkép-
zelés szerint a székelyudvarhelyi ál-
lamosított lakásokból kilakoltatott 
személyek, családok fognak az új 
szociális tömbházakban helyet kap-
ni. Tikosi László, a polgármesteri 
hivatal műszaki igazgatója lapunk-
nak megerősítette: az államosított 
lakásokból kilakoltatottak fognak a 
Cserehátra költözni. „Ők jöhetnek 
szóba, erről szól ez a történet” – tet-
te hozzá Tikosi, akitől azt is meg-
tudtuk, hogy a következő tanács-
ülésen terjesztik a témát a testület 
elé. Akkor az elbíráláshoz, a jelent-
kezők rangsorolásához szükséges 
kritériumrendszert kell a városi 
tanácsnak elfogadnia, majd jöhet a 

listázás, pontozás, végül pedig a la-
káskiosztás. 

„Két lépcsőház már befejezés 
előtt áll. Ez huszonkét lakrészt je-
lent, melyek még idén kulcsra ké-
szek lesznek” – tájékoztatott tegnap 
Csoma Zsigmond, a polgármesteri 
hivatal beruházási irodájának mun-
katársa, majd azzal folytatta, a tömb-
házak körül jelenleg is különböző 
közművesítési teendőket végeztet-
nek: a víz-, szennyvíz-, esővíz-elve-
zető rendszereket építik ki, illetve az 
elektromos áram és gáz bevezetése és 
a tömbök körüli terület rendezése is 
folyamatban van. 

Nem lesznek 
négyszobás lakások
Azt is megtudtuk, az épülő szo-

ciális tömbökben két-, három- és 
egyszobás lakások lesznek. Az ere-
deti tervekben – mint ismeretes – 
négyszobás lakások is szerepeltek, 
ám a városi tanács végül úgy döntött, 
újratervezteti a tömbházakat, hogy 
azokban minél többen helyet kap-
hassanak. Így van jelenleg folyamat-
ban öt tömbház, vagyis hatvannégy 
lakrész építése, melyekből két tömb-
házat, vagyis huszonkét lakrészt még 
ebben a hónapban elkészítenek, a 
többi pedig vélhetően a jövő évben 
lesz kész. A tömbházakhoz pince is 
tartozik, illetve garázsszerű helyeket 
is kialakítottak – egyelőre kérdéses 
ezek rendeltetése. 

Két lépcsőház már befejezés előtt áll – ez huszonkét lakrészt jelent fotó: máthé lászló ferenc

Tanulmányút 
a francia Riviérán

A hajak udvarhelyi szakértője 
jövő nyáron a francia Riviérára 
utazik – dolgozni, tanulni. Az 
expó után ugyanis meghívást 
kapott a nizzai fodrászok szö-
vetségének elnökétől, melyben 
egy bemutatóra invitálták. S 
hogy Bordás László mennyire 
mozog otthonosan a szakma 
berkeiben, azt az a tény is alá-
támasztja, hogy – noha a jövő 
évi kollekciót, frizuratrendet 
csak novemberben dobják pi-
acra – máris tudja, milyen lesz 
a kétezer-tizenkettes divat, s ezt 
némi noszogatás után lapunk 
olvasóinak is elárulta: „A vizes, 
borzos, úgynevezett nyári hatás 
kerül előtérbe. Divat lesz ugyan-
akkor az egyszerű, középen el-
választott frizura, a lófarok és a 
balettkonty is. Az egész kicsit a 
latin és afro stílusra emlékeztet.”

SzoCiáLiS LAKáSoK 

A kilakoltatottak költöznek 
a Cserehátra
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