
Egyetlen ember szemszögé-
ből mutatja be az első világhá-
borút a tegnap este megnyitott 
Üzenet a frontról – Ferenc tüzér 
levelei 1914–1918 című tárlat, de 
az nem egyéni történet, hanem 
millióké. A Haáz Rezső Múze-
umban január 12-éig a frontról 
elküldött levelekből lehet kiol-
vasni, miként élték meg a szé-
kely katonák a nagy háborút.

Ferenc tüzér kedvenc kato-
nadalával indította el a Csík 
Fúvós Kvartett a szentend-
rei Skanzen vándorkiállítá-
sának megnyitóját csütörtök 
délután a székelyudvarhelyi 
Haberstumpf-villában. Első-
ként Gálfi Árpád polgármester 
beszélt, megköszönve a múze-
um munkásságát, és hangsú-
lyozva, hogy fontos a hasonló 
tárlatok látogatása, a múlt meg-
ismerése, hiszen a száz évvel 
ezelőtti események máig hatás-
sal vannak életünkre. Kedves 
Gyula, a magyarországi Or-
szággyűlési Múzeum vezetője 
úgy véli, hogy bár az Üzenet a 
frontról kiállítás egyetlen em-
ber szemszögéből mutatja be 
az első világháborút, mégsem 
egyéni, hanem milliók látás-
módját tükrözi. A levélrészle-
tek éreztetik, miként élték meg 
a legények a harcokat, és a kiál-
lítás tálalása révén leperegnek 
a látogatók előtt Ferenc tüzér 
gondolatai és érzései. A hadtör-
ténész rámutatott arra is, hogy 

férfiúi kötelességből mentek el 
harcolni a székelyföldi katonák, 
de a harc is átváltozott, anyag-
csatává vált, ahol az győzhetett, 
aki több hadianyagot termelt, és 
az emberi lelkek is átváltoztak. 
Fontos szerinte egyéni szem-
pontból is bemutatni a törté-
nelmi eseményeket, hiszen az 
emberek sorsát hozzáállásuk 
dönti el. Bereczki Ibolya, a Sza-
badtéri Néprajzi Múzeum főigaz-
gató-helyettese, a tárlat kurátora 
elmondta, hogy Ferenc tüzér tör-
ténete közös saját alföldi nagy-
apjáéval, és a Haberstumpf-villa 
családjáéval, de más székely-

földi családokéval is. „Társa-
dalmi helyezettől függetlenül 
közös volt a sors, a szándék, és a 
veszteség is” – mondta. Pozsony 
Ferenc akadémikus, a tárlat fő-
szereplőjének unokája előbb 
szkeptikus volt azzal kapcso-
latban, hogy 280 levélből miként 
születhet tárlat, de a végered-
mény lenyűgözte, szerinte tük-
rözi, hogy egy székely legény, 
egy család és egy falu miként 
élte meg a nagy háborút, és az 
udvarhelyszéki látogatók is fel-
ismerhetik sorsukat Ferenc tü-
zérében.
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Együttműködési szerződést 
újított meg Homoród szent-
mártonban a helyi Szikra és 
a zsámbéki Önkéntes Tűzol-
tó Egyesület. A múlt hétvégi 
eseményre a hatodszor meg-
szervezett tűzoltónap adott 
alkalmat, amelyen a házigaz-
da lánglovagok mellett tíz kör-
nyékbeli önkéntescsapat tagjai 
is részt vettek. A hideg, esős 
idő miatt több tervezett prog-
ram elmaradt, azonban a dél-
előtti tűzoltóautó-felvonulást a 
helybéli gyerekek örömére si-
került megtartani, akárcsak a 

tekegurítást, egyetlenként az 
ügyességi versenyek közül. A 
homoródszentmártoni egyesü-
let védőfelszerelés-állománya 
négy sisakkal, három pár csiz-
mával és három pár kesztyűvel 
gazdagodott. (DÓSA ILDIKÓ)

Negyedmil l ió  le j je l  k i -
egészítette a klasszi-
kus Roncsautóprogram 

költségvetését a kormány, így 
3800-zal több régi autót le-
het kivonni a forgalomból az 
év végéig, mint 2016-ban. A 
kormány közleménye szerint 
ezzel biztosítják a tizenhar-
madik éve folyó program foly-
tonosságát. Mint ismeretes, a 
gépkocsipark felújítását célzó 
Roncsau tóprogram keretében 
8 évesnél régebbi autót lehet 
leadni az ócskavastelepeken, 
ezért 6500 lejes értékjegyet 
kap a tulajdonos. Az összeg-
hez idén először hozzáadód-
hat további 1700 lej támogatás 
azoknak a gépkocsi-tulajdono-
soknak, akik hibrid autót sze-
retnének venni, illetve 1000 lej 
azoknak, akik 98 grammosnál 
alacsonyabb szén-dioxid-kibo-
csátású gépkocsikat vásárol-
nak. Ezek össze is adódhatnak, 
tehát a pályázó egyszerre 

mindhárom támogatást meg-
kaphatja. Az előírások szerint 
ugyanakkor a Roncsautó Plusz 
Programban – amelynek kere-
tében 10 ezer eurós (mintegy 45 
ezer lejes) támogatás igényel-
hető 100 százalékosan elekt-
romos járművek beszerzésére 
– részt vevő tulajdonosoknak 
nem kötelező leadniuk a ré-

gi autójukat, de ha bevisznek 
egy nyolc évnél régebbi jármű-
vet, akkor a 10 ezer euróhoz az 
eredetileg lehívható 6500 lejt is 
megkapják. 

A kormány szerdai ülésén 
ugyanakkor arról is döntött, 
hogy 10 millió lejes költségve-
téssel egy RO-LA nevű új prog-
ramot indít útjára, amelynek 

az a célja, hogy mérsékelje a 
légszennyezést, az egészségre 
ártalmas anyagok és a szén-di-
oxid kibocsátását. „Az új prog-
ram azzal kívánja a közúti 
áruszállítás negatív hatása-
it csökkenteni, hogy a forga-
lom egy részét a közút helyett 
a vasúton oldja meg” – olvas-
ható a közleményben. A hiva-

talos tájékoztatás szerint ez 
úgy történne, hogy a kamiono-
kat különleges terminálokon 
erre a célra átépített vagonok-
ra tennék fel. A szerelvények-
nek személyszállító vagonjai is 
lennének, amelyeken a sofőrök 
utazhatnának.

Bővítenék 
az e-töltőállomás-hálózatot

Bár a kormány jelentős ösz-
szegekkel támogatja a hibrid, 
és elektromos autók vásárlá-
sát, egyelőre még elég kevés 
lehetőségük van a gépkocsik 
feltöltésére a környezetkímé-
lő technikát választó sofőrök-
nek. Éppen ebből kiindulva, 
Grațiela Gavrilescu környe-
zetvédelmi miniszter a napok-
ban bejelentette, a kormány 
támogatni szándékozik egy, 
e-töltőállomások felállítását 
célzó programot. „Mandátu-
munk elejétől az ország gép-
kocsiparkjának a felújítása volt 
a célkitűzésünk, mivel gondo-
lunk a következő generációkra, 
továbbvisszük a leghosszabb 
életű kormányprogramot,  a 
Roncsautóprogramot, és az eb-
ből kifejlődött Roncs Pluszt. 
Olyan autókat akarunk nép-
szerűvé tenni, amelyek nem 
szennyeznek” – mutatott rá a 
környezetvédelmi tárca veze-
tője. Ennek apropóján pedig be-
jelentette, az e-töltőállomások 
felállítását támogató kormány-
program finanszírozási tájé-
koztatója közvitán van.
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A vasútra helyeznék át a szállítás egy részét

Roncsprogram újratöltve

A tavalyinál közel négyezerrel több autót lehetne kivonni a forgalomból a kiegészítésnek köszönhetően

Ferenc tüzér személyes tárgyai teszik látványosabbá a tárlatot

A Roncsautóprogram 

költségvetésének a 

növelésével és az áru-

szállítás egy részének 

a vasútra történő áthe-

lyezésével is felveszi a 

harcot a román kor-

mány a légszennyezés 

ellen.
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A homoródszentmártoni 
Szikra Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület köszöni Hargita 
Megye Tanácsának a 10 800 
lejes anyagi támogatást.

FIZETETT HIRDETÉS

Gyújtsunk mécsescsillagot!

Ma, pénteken este hat és nyolc óra között immár kilencedik alkalom-
mal kapcsolódhatunk be az Egymillió csillag a szegényekért elneve-
zésű szolidaritási akcióba. A Gyulafehérvári Caritas rendezvényének 
környékbeli helyszínei: Udvarhelyen a Dávid Ferenc tér, Keresztúron a 
központ, Parajdon a Petőfi Sándor Művelődési Ház előtti tér.

Végh Tamás Udvarhelyen

Evangelizációs igehirdetési sorozatot tart a Szombatfalvi Refor-
mátus Egyházközség. Vendéglelkész a budapesti Végh Tamás lesz 
a Varga Katalin utcai református templomban. Az istentiszteletek 
vasárnap 11, illetve 17 órakor, hétfőn és kedden pedig 18 órakor 
kezdődnek.

Templomszentelés Sándorfalván

Vasárnap délután egy órakor kezdődik Sándorfalva új templomá-
nak szentelési istentisztelete. Igét hirdet Kató Béla, az Erdélyi Re-
formátus Egyházkerület püspöke. 
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