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> Új színt kap a városi piac. A polgár-
mesteri hivatal ígéretéhez híven még idén 
hozzálátott a székelyudvarhelyi városi piac 
felújításához. A terület jelentős részét leasz-
faltozták, ezután látnak hozzá az asztalok 
cseréjéhez. Az új asztalokba fémszerkezetet 
építenek, időtálló porfestéssel. Az út menti 
védőkorlát és a piac mögötti kerítés nyáron 
elvégzett cseréje után szeptemberben elve-
zették az ivóvizet az idegen árusok szállás-
helyétől a piaci ivóvízcsapig. Bakó Katalin, 
a hivatal városgazdálkodási osztályának 
munkatársa arról tájékoztatta a Hargita 
Népét, hogy a tervbe vett munkálatokat 
folytatva november 7-ig majdnem 1500 

négyzetmétert sikerült leaszfaltozniuk. „Eb-
ben az évben ennyit tudtunk elkészíteni. Az 
asztalok mintegy egyharmadát építjük újjá 
az év végéig. Az elképzelések szerint 2012-

ben folytatódik a felújítás, természetesen a 
pénzforrások függvényében” – fogalmazott 
a programfelelős. Bakó Katalin kitért arra 
is, hogy az elszámolás folyamatban van: az 
aszfaltozás hozzávetőlegesen 90 000 lejbe 
került, az idén kicserélt asztalok megközelí-
tőleg 60 ezer lejre fognak rúgni.

> Fotós cimborák. Fotópályázatot hir-
det 11–19 éves tanulóknak Szé kelyudvarhely 
környezete témában a székelyudvarhelyi 
Cimbora Egyesület a város polgármeste-
ri hivatalának támogatásával. A szervezők 
elmondása szerint a pályázattal az a céljuk, 
hogy felhívják Székelyudvarhely aktuális 

környezeti problémáira a figyelmet. A di-
ákoktól olyan felvételeket várnak, amelyek 
megjelenítik a felelőtlen környezetszennye-
zés súlyos következményeit. A fiatal alkotók 
legtöbb három fényképet nevezhetnek be, 
amely mellé csatolniuk kell elérhetőségeiket, 
a felkészítő pedagógus, valamint iskolájuk 
nevét és egy rövid leírást a fotóról.  A pályá-
zók december 3-ig küldhetik be munkáikat 
a zoldcimborak@gmail.com e-mail címre. 
A kiállítás-megnyitóval egybekötött ered-
ményhirdetésre december 9-én, pénteken 19 
órakor kerül sor a Merkúr áruház rendezvé-
nyes termében. A szervezők az arra érdemes 
alkotásokból kiállítást rendeznek.

Számos forrásból igyekszik bő
víteni évről évre könyvállomá
nyát a Székelyudvarhelyi Városi 
Könyvtár, hogy meg tudjon felel
ni az olvasók elvárásainak. Az 
intézmény idén is több helyen 
sikeresen pályázott, aminek kö
szönhetően bővült a könyvkész
let. A könyvtár működéséről és 
épületgondjairól Szabó Károly 
igazgatóval beszélgettünk.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

AKőkereszt tér 2. szám alatt 
immár lassan több mint 
tizenegy éve várja olvasóit 

a vidék legkorszerűbb könyvtára 
Székelyudvarhelyen. Az intézmény 
évről évre számos forrásból próbál-
ja beszerezni a könyvpéldányokat, 
hogy ki tudja elégíteni az udvarhe-
lyiek kultúra iránti vágyát. A városi 
könyvtár két olyan pályázatot is 
megnyert a közelmúltban, amely az 
intézmény könyvállományát hiva-
tott bővíteni. Az egyik ilyen pályá-
zat a magyar kormány által meghir-
detett Márai-program, amely 800 
ezer forint értékben, 274 kötetet 
adományozott az intézménynek. A 
Márai-program célkitűzése, hogy a 
világban a magyar szépirodalmat és 
szakirodalmat, illetve ezek idegen 
nyelvű fordításait kívánják olvasni, 

számukra elérhetők legyenek ezek 
a kötetek. 

Az intézmény a városi önkor-
mányzat által kiírt pályázaton is 
nyert támogatást, aminek köszön-
hetően ötezer lejből tudták bőví-
teni az állományát, összesen 159 
kötettel. Az igazgató elmondása 
szerint a könyvtár jelenlegi könyv-
állománya meghaladja a 130 ezer 
példányt, ehhez hozzáadódik a 
többezres példányszámú audiovi-
zuális anyag, amelyet a látvány- és 
hangzóanyag részlegen tartanak, és 
a rengeteg folyóirat. Az idén össze-
sen 1665 könyvvel sikerült bővíteni 
a készletet, amely igyekszik kiszol-

gálni a naponta közel kétszáz belá-
togató olvasót. 

A könyvkölcsönzésen túl
A könyvtár tevékenysége azon-

ban az állandó jellegű könyv-
kölcsönzésben és az ingyenes 
internet- és számítógép-haszná-
latban nem merül ki, ugyanis 
rendszeresen szerveznek itt egyéb 
programokat. Ilyen például a min-
den kedden este 6 órától kezdődő 
filmklub, amit az épület alagsorá-
ban található látvány- és hangzó-
anyag részlegen tartanak, de ilyen 
a csütörtökönkénti informatikai 
oktatás is, amelyen nyugdíjasok 

vesznek részt az emeletre költözött 
Biblionet-teremben – mesélte az 
igazgató. Havi rendszerességgel tar-
tanak könyvbemutatókat is, illetve 
havonta kiállításokat. 

A várba kéne menni
Mint azt korábbi lapszámunk-

ban már megírtuk, a Haáz Rezső 
Múzeum jelenleg épületgondokkal 
küszködik, ugyanis pár éven belül 
kilakoltatják a jelenlegi épületből, 
de sajnos hasonló helyzetben van 
a városi könyvtár is. Az örökösök 
itt is perelnek, akik nem sokkal 
az épület felújítása és könyvtár-
rá alakítása után léptek színre. 
Egyelőre nem lehet tudni, hogy 
mikor érnek véget a tárgyalások, 
de ha vissza is nyerik az ingatlant, 
akkor is jöhet majd az alkudozás 
az épület egyik felének a bérlé-
séről. Ugyanis az örökösök csu-
pán az épület egy részét perelhe-
tik vissza, mivel az államosítás 
után nagyon sokat bővítettek 
az épületen. „Még mindig fenn-
tartom a véleményemet, hogy az 
ottani iskola megfelelő helyre 
való költöztetése után a Székely 
Támadt-vár lenne az ideális hely a 
könyvtár és a múzeum számára. A 
várat kellene hosszú távon a város 
kulturális központjává alakítani” – 
fogalmazott Szabó.

ElőAdáS „NEtti” EmléKérE

Száz évig
Székely udvarhelyen vendégsze
repel pénteken a Háromszék 
táncegyüttes. A Száz évig című 
előadást a legendás kalotasze
gi cigányprímás, Fodor Sándor 
„Netti” emlékére készítette 
Könczei árpád. 

HN-információ

Fodor Sándor „Netti” (1922–
2004) egyike volt azon prí-
másoknak, aki nem bánta, ha 

„lopják tőle” a mesterséget, épp ellen-
kezőleg, tanítványait gyermekeiként 
szerette, és nem saját életművében, 
hanem bennük látta zenészkarrierje 
kiteljesedését, önnön halhatatlansá-
gát. Nem csoda tehát, ha százak tart-
ják számon és vallják mesterüknek őt. 
A Háromszék Táncegyüttes előadá-
sában ezért elsősorban a zenének jut 
a főszerep, a Heveder banda és Erőss 
Judit énekesnő kitűnő tolmácsolásá-
ban. Emellett feltárul az „örök Kalo-
taszeg” egyszerre vidám és szomorú, 
sajátságosan mély, élményszerű arca, 
virtuóz néptáncvilága, megelevened-
nek többek közt Bodonkút, Kisbács, 
Méra, Gyalu, Gyerőmonostor és 
Szucság táncai, énekei. A hagyomá-
nyos kalotaszegi cigányzenész élet-
módot élő Fodor Sándor „Netti” a 
80-as évekbeli táncházmozgalom 
sztára dat közlőjeként gyakorta meg-
fordult erdélyi és magyarországi 
táncházakban, néptánctáborokban, 
de megjárta Nyugat-Európát és 
többször az Amerikai Egyesült Ál-
lamokat is. Maga sem tudta felsorol-
ni, hány zenésszel muzsikált együtt, 
hegedűjátékát hatalmas mennyiségű 
gyűjtés, több kiadott hanglemez és 
filmfelvétel őrzi. Egyforma lelkese-
déssel és kedvvel muzsikált a New 
York-i Metropolitanban, a szucsági 
bálban, a mérai lakodalomban, a 
budapesti vagy kolozsvári táncház-
ban. Ahogy öregedett, szokásává 
vált egy-egy táncrend behúzása után 
elkiáltani magát: „Száz évig!” Ez a 
száz év, az általa is megélt 20. század 
egyúttal a tradicionális kalotaszegi 
hangszeres népzene dokumentált 
száz évének is tekinthető, amikor 
felgyűjtötték a gyalui Viski Ru-
dolf, a bánffyhunyadi ifj. Varga Fe-
renc „Csipás”, a mérai Antal Ferenc 
„Árus”, a magyarlónai Kovács Simon 
„Buráló”, a gyerővásárhelyi Nónika 
Miklós „Hitler”, a kolozsi Lakó „Ki-
csi” Aladár hegedűjátékát – hogy 
csak azokat említsük, akiknek mu-
zsikáját jelen műsor is megidézi.

Előbb-utóbb A vároSi KöNyvtárNAK iS KöltözNiE KEll

A várban lenne a helye

hí
rf

ol
ya

m

Pályázati pénzből bővítik a könyvállományt

Három udvarhelyi fiatal politikus 
hadat üzen a székelyudvarhelyi 
erőszakos cselekedetek elköve
tőinek. Közbiztonságért köztes
tület név alatt egy olyan testü
letet hoznának létre, amelyhez 
reményeik szerint a politikum, 
civil szféra, egyházak és a mé
dia képviselői is csatlakoznak 
majd. 

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

Nagy Pál, az EMNT 
udvarhelyszéki elnöke 
még az általuk, a város 

területén elkövetett erőszakos 
cse lekedetek kapcsán szervezett 
fórum idején szorgalmazta egy 
erőszakellenes bizottság felállítá-
sát. Mint lapunkkal közölte, egy-
re jobban belemélyítette magát a 
témába, illetve időközben Mol-
nár Miklós MPP-s tanácsos is 
melléállt, majd csatlakozott hoz-
zájuk Jakab Attila zöld párti taná-
csos is – hárman kezdtek el azon 
gondolkodni, hogy egy majdani 
bizottság kikből állhatna, milyen 
szerep jutna tagjainak. Nagy Pál 
szerint az általuk elképzelt vá-
rosi bizottságnak Közbiztonság-

ért köztestület lenne a neve, ez 
egyelőre munkanév, vagyis még 
változhat, és azért esett erre a 
megnevezésre a választás, mert 
Udvarhelynek van olyan testvér-
városa, melyben hasonló névvel 
működik bizottság. „A testület 
feladata az lenne, hogy felhívja 
a figyelmet, megelőzze az erő-
szakos eseményeket. Beszélhe-
tünk itt a lakásmaffiáról, védelmi 
pénzekről, a romák ügyes-bajos 
dolgairól, a diákok megfenyege-
téséről, sírgyalázásról stb.” – so-
rolta Nagy Pál azokat a témá-
kat, melyek a bizottság asztalára 

kerülhetnek. Molnár szerint az 
udvarhelyi félig-meddig amatőr 
maffia, ezért ha egységesen lép-
nének fel ellene, akkor vissza-
fognák magukat. A tanácsos arra 
is kitért, hogy bár számítanak a 
rendőrség és ügyészség segítségé-
re is, ezek statútuma nem engedi 
meg, hogy párhuzamos szervek-
ben, testületekben működjenek 
– megfigyelőként viszont támo-
gathatják a bizottság munkáját. 
Molnár hozzátette: egy olyan 
tanácsi határozatot kell elfogad-
ni, mely intézményesíti egy ilyen 
városi köztestületet. 
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Elégedetlenek a rendőrséggel


