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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

Ez a hónap már a nyárhoz tartozik, nem 
kell bizonygatni, elég a hőmérőre nézni a 
déli órákban. Talán azt sem kell megvár-
ni, hiszen egy szál ingben, blúzban lehet 
munkába, iskolába indulni reggelente. 
Vannak, akik szeretnek erősebben fogal-
mazni, és azt mondják: nyakunkon a nyár. 
Persze egy évtizeddel ezelőtt ilyenkor 
nem is bántuk, ám az utóbbi években a 
szokatlan meleg nem mindenkinek jelent 
egyértelműen jót. Vagyis nehezebben 
viseljük. De hát már májusban nyakunkon 
volt a meleg, bár az a hónap még tavasz 
végének számít. Áprilisban elkezdődött 
a szabadtéri rendezvények sora, és még 
tart, az egész vidéken. A meleg azonban 
tényleg a nyakunkon maradt. Mondhatjuk 
ugyan, hogy a gyenge télben is jórészt fél 
évet kellett bent tölteni, így most nem 
esik nehezünkre, sőt éppen várjuk, hogy 
minél többet lehessünk a szabadban. 

Ezzel a nyakunkon a valami szólással 
azonban úgy állunk, hogy használhatjuk 
tréfásan arra is: hirtelen szembetaláljuk 
magunkat egy jelenséggel, egy esemény 
rövidesen bekövetkezik, ám nem egyér-
telműen jót jelent. Nyakunkon lehet egy 
ellenőrzés, az adóhatóság, a sok munka, 
nyakunkra jöhet kellemetlen személy a láto-
gatásával. Vagy a baj, kellemetlenség. Mind-

ezek fölött azonban ott lehet a nyár is. A 
nagy meleggel, ami miatt hamar elfáradunk 
még akkor is, ha nem kapálásról van szó. 

Sokszor meg azon gondolkodunk, netán 
éppen bosszankodva, hogy mi jöhet még 
a nyakunkra. További szárazság, drágulás. 
Ám amit örömmel fogadnánk, például a 
döglesztő melegben egy kis szellőt, zá-
port, az nem a nyakunkra jön, még akkor 
sem, ha megérkezik, bekövetkezik.

Tehát a nemzetközi gitárfesztivál, a 
gyermeknap, a városnapok nem a nya-
kunkra jöttek. Mindegyik kellemes él-
mény, már annak, aki részese volt. Vagy 
nem érezte úgy, hogy közben a nagy 
meleg jött a nyakára. Tele a város gye-
rekkocsis anyukával, a park futkározó 
gyermekkel, ők egyáltalán nem mondják, 
hogy nyakukon a nyár. Sem az ünneplőru-
hájukban sétáló nénik. Nekik inkább kijár 
a júniusi jó idő. 

Mindig voltak megoldások arra, hogy 
az élet kellemetlenebb részét miként len-
ne jó elkerülni. A meleg ellen be lehet ülni 
a fák árnyékába, a parkban sétálni, hűvös 
teraszon üldögélni. Fürdőmedence köze-
lében múlatni az időt. Fagylaltot, hideg 
üdítőt, ásványvizet vásárolni. 

Ha majd eljön szeptember vége, tán azt 
fogjuk mondani: nyakunkon az ősz nemso-

kára, hűvös szelével, hideg éjszakáival, esős 
délutánjaival. Na az tényleg a nyakunkra 
jön. Visszakívánjuk majd a június eleji mele-
get! Persze, hiszen ilyen az ember: mindig 
az kellene neki, ami éppen nincs.

A fáradt déli órák, álmos délutánok arra 
csábítanak, hogy elhúzódjunk, és lehetőleg 
ne a mezőn, kertben izzadjunk munka köz-
ben. Azonban akkor fogjuk észrevenni, hogy 
elhenyéltük a nyarat, ha majd nyakunkra 
jön a tél. És az otthoni lekvár, zakuszka, 
savanyúság helyett az üzletire szorulunk. 
Akkor majd kínosabb, ha üresedő pénztár-
cával jön nyakunkra a hónap vége.

Lám, a szárazság, a forróság ügybe 
sem veszi, hogy mennyi munka van az 
ember nyakán. Füvet levágni, veteményt 
öntözni és gyomlálni, szőnyeget mos-
ni, kerítést javítani, téli tüzelőt felvágni 
mind-mind fáradságos tennivaló. Főleg 
ha Laci is felül a nyakunkra…

Van, aki szerint már meg sem éri 
ilyesmikkel vesződni. Munkán kívül még 
pénzt is kell költeni ahhoz, hogy valamink 
legyen, és senki nem szavatolhatja, hogy 
bő lesz a termés vagy legalább lesz vala-
mennyi. A gazdálkodó embernek mintha 
járom lenne a nyakán: munka van elég, az 
eredmény azonban kétséges. De azt azért 
tudjuk: a semmiből csak semmi lesz.

Ami a nyakunkra fér
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Úgynevezett kazettázásos 
módszerrel javítják meg a 
Varságra vezető utat, ami 

azt jelenti, hogy tíz négyzetmé-
teres vagy ennél nagyobb része-
ken felvágják az aszfaltot, és az 
alaptól megerősítik az autók ál-
tal használt felületet – fejtette ki 
lapunknak Tamás Ernő polgár-
mester. Hozzátette, ezenkívül a 

kisebb kátyúkat is befoltozzák az 
utászok, akik már szinte teljesen 
befejezték a munkát. Korábban 
megtörtént a sáncok kitakarítá-
sa, valamint az út menti fák be-
nyúló ágait is levágták.

Nem bírta a súlyt

Az út megrongálódását a te-
herszállító cégek számlájára írta 
Tamás Ernő, aki szerint a meg-
engedettnél jóval nagyobb súlyt 
raktak járműveikre, ráadásul a 
tavaszi időszakban sem szállí-
tottak kisebb rakományt, amikor 
vizenyős a talaj. Ennek követ-
keztében nemcsak kátyúk ke-
letkeztek, de több helyen meg is 
süllyedt az út. Kijelentette, hasz-
nos volt a megyei tanács képvise-
lőinek tárgyalása a szállítócégek 
illetékeseivel, hiszen utóbbiak 

beleegyeztek, hogy engedélyt 
váltanak, ha túlsúlyt szállíta-
nak, valamint hogy az esős, hó-
olvadásos időszakokban kímélni 
fogják az utat. „A megyei tanács 
betartotta az ígéretét, és remé-
lem, hogy a szállítócégek hason-
lóan cselekednek majd, különben 
jövő tavasszal ugyanolyan rossz 
állapotban lesz az út, mint eddig” 
– fogalmazott. Ő egyébként meg 
van elégedve az eddig elvégzett 
javításokkal, de úgy véli, hasz-
nos volna a későbbiekben egy tel-
jes aszfaltszőnyeget teríteni az 
útra, hiszen akkor nehezebben 
rongálódna meg. Arra is kitért, 
hogy a megyei tanács kamerát 
fog felszereltetni az út ellenőrzé-
se érdekében. Mint mondta, ter-
mészetesen nem az céljuk, hogy 
bárkit is megfigyeljenek, ám ha 
problémák vannak, vissza lehet 

nézni a felvételeket. Ezzel is az 
út megóvása a céljuk, ami minden 
lakosnak fontos, függetlenül attól, 
hogy fakitermelésből, turizmus-
ból vagy más tevékenységből él.

Örülnek a helybéliek

Több varságit is megkérdez-
tünk a javításokkal kapcsolatban, 
és kiderült, mindannyian rég-
óta várták, hogy rendbe hozzák 
az utat. „Csak ezt az utat lehet 
használni, ha el akarunk menni 
valahova a településről, így fon-
tos, hogy jó állapotban legyen” 
– mondta egyikük. Hozzátette, 
vannak, akik más településeken 
dolgoznak, ezért naponta hasz-
nálják az utat, így nem mindegy, 
hogy milyen állapotban van.

FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND

Meglett az eredménye a megyei tanács és a szállítók közötti egyezségnek

Javítják a székelyvarsági utat

Már három hete dolgoznak a tönkrement út rendbetételén. Hamarosan végére érnek a munkának

Az alapozástól kezdő-

dően javíttatja ki Har-

gita Megye Tanácsa a 

Székelyvarságra vezető 

út legproblémásabb ré-

szeit, amelyek a teher-

szállító autók súlya alatt 

mentek tönkre. Tamás 

Ernő polgármester sze-

rint nagy szükség volt 

a munkálatokra, hiszen 

csak ezen az úton lehet 

megközelíteni a közsé-

get. Reméli, hogy ezek 

után már a szállítócé-

gek is nagyobb hang-

súlyt fektetnek a prob-

léma megelőzésére.

FOTÓ: BARABÁS ÁKOS




