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Nem jutnak egyről a kettőre. 
A biciklisáv miatt lassan nevetség 
tárgyává válik Székelyudvarhely

▴   FOTÓ: VERES NÁNDOR

Udvarhely kontra Csík 
Érdemes megfigyelni, mennyire 
sokatmondó lapunk mai számá-
nak kettes és hármas oldalán 
a két vezető anyag. Mert amíg 
Székelyudvarhelyen – sajnos 
– továbbra is egy kis semmisé-
gen, egy apróságon vitáznak 
immár közel egy hónapja, addig 
Csíkszeredában az újabb elke-
rülőút megnyitását jelentette be 
a polgármester. Tudjuk, a régi 
sebeket nem szabad felszaggat-
ni, mert bármennyire is fejlődik 
a hargitai megyeszékhely, még 
az udvarhelyi temetőben „es” 
jobb, mint Csíkban. Ugyanakkor 
a csíkiak se nagyon szeretik az 
aszalt szilvát... (Kozán István)

• A P R O P Ó

• Tanácskozni hívták 
össze a székelyudvarhe-
lyi képviselő-testületet 
péntekre, majd végül 
mégis elhalasztották a 
napirend elfogadását. A 
meghiúsult ülés azonban 
jó alkalmat adott arra, 
hogy a Bethlen Gábor 
utcai vállalkozók újfent 
kifejezzék nemtetszésü-
ket azért, hogy három 
hete az utcában meg-
szüntették a parkolást. 
Hosszú és eredménytelen 
találkozó volt.

K O V Á C S  E S Z T E R

Három, az Urbana Rt. vezető-
tanácsának kinevezésével 
kapcsolatos határozatterve-

zet mielőbbi megtárgyalását kérte 
hét önkormányzati képviselő, ezért 
pénteken reggelre soron kívüli kép-
viselő-testületi ülést hívtak össze. A 
tanácsülésen ugyan kevesen jelen-
tek meg, a döntéshozatalhoz azon-

ban elegendő volt a létszám, 
állapította meg Venczel At-
tila. Székelyudvarhely fő-
jegyzője azonban a soron 
kívüli ülés törvényességével 
kapcsolatosan fogalmazott 
meg aggályokat. Mint ki-
fejtette, az önkormányzati 

képviselők valóban kezdemé-
nyezhetnek tanácsülést, ezt azon-
ban a kérés iktatása után minimum 
három nappal lehet megrendezni: e 
szerint a pénteki ülést legközelebb 

hétfőn lehetett volna megtartani. 
Ugyanakkor – folytatta a jegyző – a 
határozattervezetek egyikéről sem 
született szakbizottsági véleménye-
zés, ezért nem is szerepelhetnének a 
napirenden. Venczel summázásként 
kijelentette: a testület ülésezhet, ha 
akar, az így meghozott döntéseket 
azonban a jegyzői hivatal nem fogja 
jóváhagyni.

Kaptak az alkalmon

A felszólás kapcsán kisebb vita ala-
kult ki, a testület ad-hoc jogi és gaz-
dasági szakbizottsági ülést is tartott, 
végül azonban elhalasztották a téma 
tárgyalását. Az eseményen azonban 
jelen voltak a Bethlen Gábor utcai 
vállalkozók, valamint az udvarhely-
széki kis- és középvállalkozások 
(UKKSZ), illetve a székelyudvarhelyi 
mikrovállalkozások (SZMVSZ) szö-
vetségeinek képviselői is, akik újfent 
felsorolták sérelmeiket a megvál-
toztatott forgalmi rend ügyében. A 
személyeskedésekkel tűzdelt beszá-
moló ellen Gálfi  Árpád polgármester 

vehemensen tiltakozott: a vállal-
kozóknak nem kellene „felülniük a 
politikai mókuskerékre”, hisz a meg-
oldást a tárgyalás, a párbeszéd, és 
nem a hangzatos politikai szólamok 
hozzák majd. Több, indulatoktól fű-
tött közbeszólás is volt, felszólalt az 
UKKSZ és az SZMVSZ vezetősége, 
valamint az önkormányzati kép-
viselők is, megegyezés, eredmény 
azonban nem született.

Venczel Attila jegyző ismét kifej-
tette, teljesen értetlenül áll a vállal-
kozók felháborodása előtt. „Őszinte 
meglepetés ért, hogy ma itt van-
nak. Természetesen minden állam-
polgárnak joga van részt venni az 
üléseken, ellenben a vitatkozásnak 
itt nincsen értelme. Legutóbb azt 
ígértem önöknek, hogy a következő 
soros önkormányzati ülésre napi-
rendre tűzzük az ügyet. Ez október 
31-én lesz, az összehívót és minden 
szükséges dokumentációt ma küld-
tük volna ki minden érintettnek” – 
magyarázta Venczel, hozzáfűzve, 
az építő jellegű vitának csak akkor 
van értelme, ha arra minden érin-

tett fél rákészülhet, és az indulatok 
helyett érvekkel igyekeznek megy-
győzni egymást.

T egnap Székelyföld több telepü-
lésének központjában, illetve 

azok határában gyúltak fel a lán-
gok 17 óra 30 perckor, hogy a helyi 
közösségek idén is megerősítsék az 
autonómia melletti elkötelezettsé-
güket.
 A Magyar Néprajzi Lexikon őrtűz 
szócikke szerint őrtüzeket gyújtot-
tak őrhelyükön a kihelyezett katonai 
egységek vagy a különféle őrségre 
kivezényelt falusi emberek éjjelen-
te (pl. járványzárlatok esetén). Ha 
szükséges volt, egy-egy szálláshely 
körül több őrtüzet is gyújtottak. 
Amíg a tűzgyújtás nehezebb, körül-
ményesebb feladat volt, az őrtüzeket 
nappal sem hagyták kialudni, folya-
matosan táplálták.
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Vitába torkollott az ülés
Nem hagyják magukat a vállalkozók, a városvezetés sem tágít

Őszi imahét 
Székelyudvarhelyen
A reformáció egyházainak 
sajátos ünnepére, október 
31-ére készülve a székelyud-
varhelyi Bethlen-lakótelepi 
egyházközség reformátusai 
imahetet tartanak 27. és 31-e 
között. Naponta délután hat 
órától székelyudvarhelyi 
vendég lelkipásztor tart esti 
áhítatot és kórusok szolgálnak. 
Hétfőn az igehirdető Pitó Zsolt, 
énekel a Bethlen Gábor Kórus 
Varga Judit karnagy vezényle-
tével. Kedden Berecki-Orbán 
Zsolt és a Baczkamadarasi Kis 
Gergely Református Kollégi-
um zenekara szolgál. Vezető: 
László Zoltán karnagy. Szerdán 
a szolgálatvégző Juhász Ábel 
lesz, és a Református Kollégi-
um Kórusa énekel Varga Judit 
vezényletével. Csütörtökön, a 
reformáció emléknapján együtt 
ünnepelnek a Székelyudvarhe-
lyi Református Egyházmegye 
gyülekezetei az udvarhelyi 
belvárosi templomban. Az úrva-
csoraosztásos istentisztelet 11 
órakor kezdődik, este pedig sa-
ját templomában zárja a Beth-
len-lakótelepi egyházközség az 
imahetet: az úrvacsoraosztásos 
istentiszteleten lelkipásztoruk, 
Bekő István Márton szolgál és a 
Bethlen Gábor Kórus énekel.

Lemezbemutató 
koncert
Kedden 19 órától Csíkszere-
dában, a Csíki Moziban Tímár 
Sára magyarországi előadómű-
vész Református Hálaének nép-
zenével című lemezének be-
mutató koncertjével ünneplik 
a reformáció 502. évfordulóját. 
Jegyeket a Csíki Mozi jegy-
pénztárában, vagy a bilete.ro 
oldalon lehet váltani. Jegyek az 
előadás megkezdése előtt egy 
órával a műsor helyszínén is 
válthatók.

• RÖVIDEN 

Őrtüzek az autonómia melletti elkötelezettségért
• Immár hagyományosan minden évben október utolsó vasárnapján őrtűz gyúj-
tásával hívja fel a figyelmet a székely autonómiatörekvésekre a Székely Nemzeti 
Tanács. 

Az animáció világnapja Székelyudvarhelyen is
Az animáció világnapját a Nemzetközi Animációs Filmszövetség kez-
deményezésére 2002 óta ünneplik, 1892-ben ugyanis e napra esett a 
mozgókép-vetítés egyik úttörője, Emile Reynaud Optikai Színházának első 
nyilvános vetítése Párizsban. A jeles nap alkalmából ma délelőtt 11, illetve 
délután 3 órától magyar animációsfilmeket vetítenek a Székelyudvarhelyi 
Városi Könyvtár látvány-és hangzóanyag részlegén. A filmek listája az ese-
mény Facebook-oldalán böngészhető. Este 7 órától pedig tematikus kiállí-
tásra várják a nagyérdeműt. A Magyar animáció 100 című tárlat megnyitó-
ja mellett ugyanakkor az esemény vendége lesz Varsányi Ferenc EMI-díjas 
filmrendező, tanár, a Rugrats rendezője, akivel a kortárs magyar animáci-
óról beszélget az est házigazdája, Szabó Károly. A program szervezője a 
Székelyföldi Legendárium és a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár.

Csíkszeredában a nép ügyvédje
Hétfőn Csíkszeredában, a megyeháza földszintjén, az 5-ös számú irodá-
ban tart fogadóórát a nép ügyvédje. Az érdeklődők 10 és 14 óra között 
kereshetik fel a jogsegélyszolgálat képviselőjét.

A gyergyói fociról  a Vásárhelyi TVR-ben
Hétfőn 17.10-től a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című műsorának 
meghívottja Buslig Gyula. A Gyergyószentmiklósi Jövő (Viitorul) egykori 
játékosával, későbbi edzőjével, sportvezetővel Szucher Ervin a helyi 
labdarúgás múltját próbálja feleleveníteni.
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Szervezői baki. Csíkszeredában nehezen gyúlt meg az őrtűz
▴  F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N




