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0266-218361
Észrevételét, panaszait, megjegy zé seit 

a szerkesztõk fogadják hétfőtől csütörtökig 8–20,  
pénteken 8–16, vasárnap 14–20 óra között.

535600, Székelyudvarhely,
Szentimre u. 17. sz.
Telefon: 0266–218 361
E-mail: uh@udvarhelyi-hirado.ro
                marketing@udvarhelyi-hirado.ro
                hirdetes@udvarhelyi-hirado.ro
                terjesztes@udvarhelyi-hirado.ro
Fax: 0266–218 340

Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a fenti címen 
hétköznap 8–16 óra között.

ELŐFIZETÉSEKÉRT  HÍVJANAK!
Az Udvarhelyi Híradóra előfizethet 

lapkihordóinknál és a szerkesztőségben. 
Ha a szerkesztőség telefonszámát, 

a 0266–218361-et tárcsázza, 
és bemondja pontos címét, 

lapkihordóink felkeresik Önt otthonában, 
náluk megrendelheti lapunkat. 
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Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek   
fi ze tett rek lá mok, köz le mé nyek. 
A meg je lent írá sok nem fel tét  le nül 
a szerkesztõség vé le mé nyét tük   rö zik!
Szerkesztõségünk fenn tart ja a jo got, 
hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá sok 
közlésérõl dönt sön.
Kéz ira to kat  nem õrzünk meg, 
és nem kül dünk vis  sza.
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FIZESSEN ELŐ MOST!

1 hónap 25 lej

3 hónap 70 lej

6 hónap 140 lej

12 hónap 280 lej

Lassan kikopik a falu emlékezetéből a 
tehervonatok zakatolása. Pedig valamikor 
az tartotta meg a falut. Na nem a zaka-
tolás maga, hanem a vonatjárat. Amikor 
a hosszú völgybe vasutat építettek, a 
tervező az oldalsó völgy kis települé-
sét is bevonta a tervezett forgalomba. 
Egyik dombot megkerülte a vasút, hogy 
átkanyarodhasson a falucska felé. Igaz, 
kezdetben csupán faanyagot és tört kö-
vet szállítottak a völgy felső feléből, de 
aztán a tehervonatok is menetrend sze-
rint közlekedtek: hajnalban indult egyik 
befelé, estefelé jött vissza egy másik, és 
a szerelvény végére egy személyszállító 
vagont is kapcsoltak. Ezért nem kellett 
beköltözni a völgyből a városba, naponta 
lehetett ingázni. 

Teltek az évek, a hegyoldalakról az er-
dőket mind letarolták. Évtizedek, legalább 
két emberöltőnyi idő, amíg felnőnek a 
fák. Aztán a kőbánya is bezárt. Környezet-
védelem, rentabilitás, más úri huncutsá-
gok miatt, ki tudja. A vasút szerencsére 
megmaradt. 

Csöndes ketyegéssel vonja a mozdony 
a két vagonocskát. Amennyi utas van, 
ahhoz egy is sok. Ez motorvonat, már 
nem gőzös, gázolajjal üzemel. A harmadik 
falucska végén a masiniszta átül a másik 

vagon végébe, onnan irányítja visszafelé 
a szerelvényt. Külön mozdony nincs…

Töltött ludat, kövér tyúkot már nem 
hordanak a piacra, az áruházakban ol-
csóbb minden. Tavasszal csirkét, palántát 
se keresnek – mintha eltűntek volna a 
veteményeskertek és a baromfiudvarok a 
városból. A ház előtt még falun is kis fű-
nyírókkal vágják a füvet. Divatba jöttek az 
alacsony kerítések, mert nincs tyúk, ami 
az utcára kirepülne.

A csendes motorvonat most is hajnal-
ban indul a város felé. Szürke még a reg-
gel, fénytelen a völgy alja. Mogorva arcú 
emberek szállnak fel a vonatra. Délutánra 
egészen kicserélődnek, beszédesebbek 
vagy megfáradtak. Aki lekési a vonatot, 
alkalmit alig talál ezen az útvonalon. 

Nyár közepén egészen más a vonatozás 
hangulata. A felhagyott kőbánya környéké-
re táborozók érkeznek. Túlélő és hagyo-
mányőrző meg művésztábor, van ott vá-
laszték. A nagy természet csöndjéből ugyan 
kilóg a tömeg, pedig legtöbben éppen a 
csöndet keresve érkeznek. Van koncert, tű-
zijáték, motorzúgás meg énekszó. Utóbbi a 
vonaton is. Nyáron még hétvégén is sok az 
utas. Jól keres a jegycsípő olyankor. 

Egyszer azonban visszatért egy teher-
vonat. Hosszú volt a szerelvény, a min-

dennapihoz képest. Kis hajó, harckocsi 
meg egyéb furcsaságok, amik itt a völgy-
ben nem kellenek, hozták izgalomba azo-
kat, akik látták a völgyön felfelé haladni. 
Éjjelente és néha nappal is visszhangzó 
pukkanásokat lehetett hallani. Elterjedt 
a hír, a helyi újság meg is írta képes ri-
portban: nem háborúra készülnek a völgy 
felső felében, hanem filmet forgatnak. 
Nyár végén statisztákat is kerestek. Hosz-
szú köpenyt adtak mindenkire, és nagy 
hátizsákokkal egyszerre kellett rohanni 
fel a hegyoldalon. Egy egész nap ez volt 
a dolguk. Aztán csákánnyal, kalapáccsal 
törették velük a követ. Utolsó nap a föl-
dön fetrengtek, az új köpenyeket előzőleg 
bele kellett forgatniuk a sárba. 

Aztán csend telepedett a völgy felső 
felére. Akik arra jártak, látták a kis hajót, 
meg az erdő szélén három kis faházat. 
Egyik elé gémes kutat ácsoltattak, az is 
ott maradt vedrestől, és egy nagy pajtafé-
le faváza, amit szalmával perzseltek feke-
tére. Hogy miféle filmet forgattak azon a 
nyáron, azt senki sem tudja. A masiniszta 
szerint fogolytáborost, a harangozó sze-
rint pedig aranyásóst. 

Tehervonatot azóta sem láttak a völ-
gyön végighaladni. Zakatolására már 
csak az idősebbek emlékeznek.

Egy régi vonat zakatolásáról
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P. BUZOGÁNY 
ÁRPÁD

A Bethlen-negyedi lakásban 
élő házaspár munkában 
volt a bűncselekmény el-

követésekor, ezt használta ki az 
elkövető, kifúrta a bejárati ajtó 
zárját, és bement a lakásba. „Ezt 
szervezetten követték el. Figyelik 
a lakókat, kihez érdemes betörni, 
tudják, mikor nem tartózkodnak 
otthon. Profi munka volt, kifúrták 
a zárat, és bementek, most már 

én is tudom, hogyan kell bejut-
ni. A szemben lakó szomszéd lát-
ta, amikor valaki kijött tőlünk, de 
azt hitte, hogy olyasvalaki, akiről 
tudunk. Amikor hazamentünk a 
munkából, akkor láttuk, mi tör-
tént. Nem tudom, hányan vol-
tak, de valószínű, hogy legalább 
ketten, egyikük figyelhette a be-
járatot. Szerintem előbb-utóbb 
elkapja őket a rendőrség, nem 

azért, mert nálunk loptak, hanem 
mert nem fognak leállni, de saj-
nos mi nem kapunk vissza sem-
mit, már biztosan elköltötték a 
pénzt” – mondta a károsult.   

Több szálon nyomoznak

Ismeretlen tettes ellen történt 
rendőrségi feljelentés – nyilat-
kozta lapunknak Gheorghe Filip, 
a Hargita Megyei Rendőr-főkapi-
tányság szóvivője. Szerinte ma-
gányos elkövető is lehet a betörő, 
de nem kizárt, hogy – mint a ká-
rosult is feltételezte – volt egy 
„őrszem” is a helyszínen. „A nyo-
mozás több szálon fut, több sze-
mélyt tartunk megfigyelés alatt” 
– tette hozzá Filip.

DÓSA ILDIKÓ

A károsult szerint kifigyelhették, mikor nincsenek otthon

Betörés fényes nappal

Amíg munkában voltak, betörtek lakásukba, és elvitték értékeiket. Képünk illusztráció. Fotó: Veres Nándor

Ékszereket, készpénzt és négy üveg italt vittek el 

egy székelyudvarhelyi tömbházlakásból, ahova 

múlt pénteken délelőtt törtek be ismeretlenek. A 

tulajdonos becslése szerint a kár értéke eléri az 

ötezer eurót.

Biciklit és 
pénztárcát loptak
Lopással gyanúsítanak két 
székelyudvarhelyit, akiket 
hétfőn fogott el a rendőrség. 
A 45 éves S. E. és a 12 eszten-
dős T. S. a gyanú szerint két 
ilyen bűncselekményt is elkö-
vetett: egy pénztárcát és egy 
kerékpárt tulajdonítottak el 
egy helybélitől. A székelyud-
varhelyi ügyészségen indítot-
tak kivizsgálást ellenük.

Hídfőnek ütközött

Önhibáján kívül hídfőnek üt-
között és megsérült egy sofőr 
Székelykeresztúron, hétfőn. A 
37 éves, helybéli S. C. a Berde 
Mózes utcában közlekedett 
autójával, mögötte haladt az 
ugyancsak székelykeresztúri, 
24 éves A. A., aki nem tartotta 
be a biztonságos követési tá-
volságot. Amikor az elöl haladó 
jármű sofőrje jobbra akart 
kanyarodni, az őt követő A. A. 
hátulról nekicsapódott, és egy 
hídfőnek taszította az autót. 
A balesetben S. C. könnyebb 
sérüléseket szenvedett – tá-
jékoztatott a Hargita Megyei 
Rendőr-főkapitányság. Gon-
datlanságból elkövetett testi 
sértés gyanújával indítanak 
kivizsgálást az ügyben.

Nőtt az infláció

Éves szinten 5,2 százalékra nőtt 
áprilisban az infláció, míg már-
ciushoz mérten 0,5 százalékos 
volt a pénzromlás üteme – derül 
ki az Országos Statisztikai Inté-
zet (INS) adataiból. Emlékeztet-
nek, 2013 áprilisa óta nem volt 
5,2 százalékos a pénzhígulás. 
A tavalyi év negyedik hónapjá-
hoz viszonyítva idén áprilisban a 
legnagyobb mértékben, 7,2 szá-
zalékkal a nem élelmiszer jellegű 
termékek drágultak. 




