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A bulin volt a hangsúly

R emek hangulatot varázsolt a telt házas 
G. Music Pubban szombat este Rudán 
Joe és a Cold Taste zenekar. Az udvar-

helyi fellépés nem egy promóciós turné része 
volt, így a koncerten nem kellett ismeretlen 
dalokat erőlte tni, a Pokolgép volt frontem-
bere a magyar és külföldi zenei paletta legis-
mertebb, legbulisabb dalaival szórakoztatta az 
emiatt is igencsak hálás nagyérdeműt. A kon-
cert után sem bújt el, több órán át udvarhelyi 
rajongókkal, zenebarátokkal beszélgetett, sö-
rözgetett.

A hatállomásos székelyföldi klubturné 
mindegyik fellépésén a székelyudvarhelyi Cold 
Taste együttes kísérte a Mobilmániából és 
Codából is ismert, idén 48. életévét betöltő 
énekest. A koncertsorozat november 17-én, 
csütörtökön kezdődött Csíkszeredában, majd 
Udvarhelyt, Barótot és Erdőszentgyörgyöt 
érintve ma este Sepsiszentgyörgyön folytató-
dik és holnap Marosvásárhelyen zárul.
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Túlnyomóan borult, párás, helyenként tartó-
san ködös idő várható. Jelentéktelen mennyiségű 
ónos szitálás, szemcsés hó itt-ott előfordulhat.
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Csak bizonyos turistacsoportokat vá-
runk a Gyilkos-tóhoz. Megtehetjük, hogy 
válogassunk, a tó természeti ritkaság, a szo-
ros nemkülönben, a Hagymás-hegységtől 
pedig eddig mindenkinek tátva maradt a 
szája. Romboló lehet a tömeg, így szelektá-
lunk, kérem. Szívesen látjuk a gyalogosan, 
kerékpárral érkezőket, valamint a kaland-
turizmust pártolókat. Ez utóbbi csoportba 
azok tartoznak, akik tömegszállítási eszkö-
zön érkeznének a desztinációba. 

Ugyan, mitől lehet kalandos egy hu-
szonöt kilométeres útszakasz megtétele 
Gyergyószentmiklósról, ráadásul busz-
szal? Elmesélem. Az üdülőtelepen lakó 
ismerősöm vázolta a helyzetet: direkt járat 
Gyilkostóhoz nincs. A Moldva–Erdély kö-
zött közlekedők nem pontosak, a program 
szerinti érkezési időpont előtt és után 30 

percen belül bármikor befuthatnak, de 
olyan is van, hogy egyáltalán nem jönnek. 

Ha mégis megérkezne a járat, integetni 
kell, hogy megálljon, viszont ha „telt ház 
van”, minden ülőhely foglalt, fékezés nélkül 
továbbsuhan. Az üdülőtelepről a városba 
visszatérni ugyanezen biztonságos célba 
érést ígérő módszerrel lehet.

Persze, most nincs is turistaidény, hát 
nem is lenne jövedelmező menetrendszerin-
ti járatot működtetni. Igen ám, de nyáron 
sincs. A két évszak járatai között van különb-
ség, de az évről évre változik. Hogy melyik 
buszt mikor lehet elérni, arról egy forrásból 
lehet érdeklődni: az autóbusz-állomásnál, 
ahol viszont csak azokról a járművekről 
tudnak, melyek betérnek oda állomásozni. 
A többit elcsípni szerencse kérdése, s a ka-
landturizmus felvirágoztatásának nyitja.

Turistacsábítás
           villanás n Balázs Katalin
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