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131-es megyei út

A rossz idő miatt 
szünetelt 

az útjavítás 
A kedvezőtlen időjárás és tech-
nikai problémák késleltették a 
131-es jelzésű megyei út felújí-
tását. Az útszakaszon – melyen 
tavaly hat és fél kilométert asz-
faltoztak, javítottak – száraz idő 
esetén azonnal folytatják a mun-
kálatokat.

HN-információ

AHargita megyei útügyi 
igazgatóság április végén 
kezdett hozzá a 131-es, 

vagyis a Felsőboldogfalvától Brassó 
irányába tartó megyei út tatarozá-
sához, kátyúzásához és foldozásá-
hoz. Az előzetes tervek szerint két 
hét alatt végezniük kellett volna 
a munkálatokkal, ám alig két na-
pig dolgoztak Felsőboldogfalva és 
Árvátfalva között, majd leálltak az 
úttatarozással. A helybéliek szer-
kesztőségünktől kérdezték: mi lesz 
a gödrös útjukkal? Csiszér Botond a 
Hargita megyei útügyi igazgatóság 
részéről lapunkkal tudatta, nem áll-
tak le a munkálatokkal, csak az eső, 
a rossz időjárás miatt kénytelenek 
voltak szüneteltetni azt. „Havazás 
is volt, folytatjuk a munkálatokat, 
igyekszünk. A két Galambfalva 
között beszakadt hidat is megjavít-
juk, mihelyt megjönnek a csövek” 
– tudatta a téma kapcsán Csiszér 
Botond.

Borboly Csaba megyei tanács-
elnök azt mondja: megérti, ha a 
lakosok dühösek a félbeszakadt 
munkálatok és a rossz út miatt. 
„Igyekeztünk minél hamarabb 
megoldani a okok, de az időjárás és 
a technikai problémák miatt szüne-
telt a munkálat. Sajnos nem tudjuk 
megoldani pár év alatt az összes 
problémát, amit más vezetők nem 
tudtak megoldani húsz év alatt.” 
A 131-es számú megyei út javítá-
sa a többihez képest komplikált, 
ugyanis nagyon nehéz talajon 
van. Borboly arra kéri az érintett 
lakosságot és a helyi tanácsok, il-
letve a sajtó képviselőit, találkoz-
zanak május 13-án, pénteken 10 
óra 30 perckor a felsőboldogfalvi 
eltérőtől számítva két kilométerre 
Árvátfalva irányába, hogy a hely-
színen beszéljék meg a problémá-
kat, egyeztessenek a részletekről, 
az ütemtervekről. 

Szánkózni indultak kedden este 
az agyagfalvi gyermekek: a hét 
végi kiadós májusi havazás elke-
rülte ugyan a települést, amelyre 
viszont kedden hét óra előtt nem 
sokkal hatalmas mennyiségű jég 
zúdult. A faluban az öregek sem 
emlékeznek májusi jégverésre.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

„Eleinte csak csendesen ko-
pogott, aztán hirtelen, 
egy-két perc alatt hatal-

mas mennyiségű jég zúdult a falura, 
az egész mintegy öt percig tarthatott” 
– emlékezett vissza tegnap a kedd esti 
eseményekre a helybéli Farkas Mózes. 
Öt perc alatt hófehér lett minden, az 
utat ötcentis jég borította, így több 
agyagfalvi gyermeknek is szánkóz-
ni támadt kedve... A helybéliek azt 

mondják, csak egy sávban, pászmá-
san érintette a falut a jégverés, a tele-
pülés bizonyos részein alig észleltek 
valamit a nagy időből. „A szőlő leve-
leit és a gyümölcsfák virágait alapo-
san meglyuggatta” – kesergett Farkas 
Mózes, de azt mondja, a termés nincs 
veszélyben: „A pityóka szerencsére 
még nincs kibújva, s a búzában sem 
tett jelentős kárt a jég.”

Az átlagban tíz milliméter át-
mérőjű, de helyenként mogyorónyi 
nagyságú jég még tegnap reggel is 
állt a kertekben, autókon. Agyag-
falván még élénken emlékeznek 
arra, hogy húsz évvel ezelőtt egy 
május tizedikei hóvihar kitépte a 
közeli erdőkben a már kizöldült fá-
kat, de olyan esetet, hogy a kániku-
lai hónapokra jellemző jég verje el 
a falut május elején, még az öregek 
sem tudtak feleleveníteni.

Ötödik alkalommal szervezi meg 
az Udvarhely Táncműhely a 
Tánc Tavasza tánc- és mozgás-
művészeti fesztivált május 16–
23. között. Hétfőtől hétfőig min-
dennap táncra hívják az udvar-
helyieket. 

Máthé László Ferenc
mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro

Két nagyobb művészeti 
fesztivált is útjára indí-
tott az Udvarhely Tánc-

műhely az évek során: ha október, 
akkor Össztánc ősszel, a kortárs és 
kísérleti táncnyelvek sokszínűsé-
gét bemutató rendezvény, illetve 
ha május, akkor Tánc Tavasza, 
egyhetes tánc- és mozgásművé-
szeti fesztivál. 

„Amikor a Tánc Tavaszába be-
levágtunk, azt akartuk, hogy meg-
annyi rendezvénysorozat mel lett 
legyen a városnak egy művészeti 
fesztiválja is, hisz ilyen addig nem 
volt, azóta viszont számos igényes 
fesztivál is él, lásd a kamaraze-
ne-, a klasszikus dzsessz- vagy a 
klasszi kusgitár-fesztivált – így 

azt is mondhatnánk, hogy úttö-
rőmunkát végeztünk” – nézett 
vissza a kezdetekre Miklós Leven-
te, a táncműhely igazgatója, majd 
azzal folytatta, hogy a Tánc Tava-
sza programkínálata gazdagabb, 
színesebb, változatosabb lett.

A nyolc nap során lesznek úgy-
nevezett „off programok” is – Edith 
Piaf sanzonjai, egy rockballada, 
egy flamenco-est és egy régizene-
előadás színesíti a kínálatot. „A ki-
csikre is gondoltunk, hisz gyerek-
programokra is számítani lehet, 
például a temesváriak egy bábjá-
tékot is bemutatnak” – tudatta 
Miklós Levente. Az igazgató arra 
is kitért, anyagi megfontolásból 
mindössze egyetlen magyarorszá-
gi előadó került listájukra – nem 
olcsó mulatság anyaországiakat 
elhozni. 

A rendezvényt amúgy a tánc-
műhely támogatók és pályázati 
pénzek révén tudja tető alá hozni. 
Miklós Levente itt említette meg, 
hogy Székelyudvarhelyen a prog-
ramszervezések terén még mindig 
nagy a fejetlenség, nem ritka, hogy 

két rendezvényre egyazon időben 
kerül sor. „Szűk a közönségréteg, 
két rendezvény pedig már meg-
osztja a tömeget, erre is oda kel-
lene figyelni” – mondta Miklós, 
majd viccesen megjegyezte, az 
egyik nap például az X-Faktorral 
kell majd „megbirkózniuk”. 

A fesztiválra jegyet és bérletet 
az Udvarhely Táncműhely pénz-

táránál lehet váltani: érdemes 
bérletben gondolkodni, hisz a 
tizennyolc előadás felnőttjeggyel 
180 lejbe kerül, a bérlet ára vi-
szont 70 lej, illetve hét szabadon 
választott előadásra is benevez-
hetünk 40 lej ellenében. A fesz-
tivál részletes programja a www.
tancmuhely.ro honlapon tekint-
hető meg. 

hírfolyam

> Egy nap az önkéntesség jegyében. A 
szervezőkön kívül több civil szervezet is je-
lezte részvételi szándékát a mai civil napra: 
Székelyudvarhelyen első alkalommal szervez-
nek ilyen rendezvényt, melynek fő célja az ön-
kéntesség népszerűsítése. Ma délelőtt tíz órakor 
nyitják meg a Márton Áron téren, közismertebb 
nevén a Patkóban az első székelyudvarhelyi civil 
napot. Udvarhelyen és környékén is több olyan 
civil szervezet tevékenykedik, amelyek önkén-
teseket foglalkoztatnak: a kezdeményezés célja 

felhívni a figyelmet az önkéntes munka szép-
ségeire, s hogy felkarolják a fiatalok köréből 
induló kezdeményezéseket, ugyanakkor haté-
konyan szeretnének segíteni a rászorulókon. 
A civil nap kezdeményezői – Verestóy Ala-
pítvány, Székelyudvarhely-szombatfalvi Szent 
György Egyházköség, Caritas, Udvarhelyi 
Fiatal Fórum, Civitas, Közösségi Alapítvány, 
Vulticulus Földrajzi Társaság, Agora Mun-
kacsoport – mellett további civil szervezetek 
standjai is jelen lesznek ma a Patkóban. A vá-
ros forgalmasabb helyein is figyelemfelkeltő 
akciókra kerül sor, délután pedig a Gondűző 

szálloda konferenciatermében önkéntességről 
szóló előadás lesz.

> Dísznövények a Bethlen negyedi park-
ban. Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala 
és a magyarországi ASSA Kft. május 12–15. 
között negyedik alkalommal szervezi meg a 
Dísznövény kertészeti kiállítást és vásárt. Az 
idei rendezvényre egy új helyszínen, a Beth-
len negyedi parkban kerül sor. Az idei Dísz-
növény kertészeti kiállítás és vásár résztvevői, 
vagyis a  kiállítók és az árusítók között első-
sorban dísznövénytermelők és -kereskedők, 

kertészeti profilú cégek és magánvállalkozók 
jelennek meg, de bemutatkoznak a kertépí-
téshez kapcsolódó termékeket és szolgáltatá-
sokat kínáló vállalkozások is. A rendezvény-
hez kapcsolódóan a polgármesteri hivatal 
kialakítja a Mesterek utcáját, ahol iparmű-
vészek és a kézművesmesterségek képviselői 
várják a látogatókat, és kínálják, egyedi készí-
tésű portékáikat, valamint a Mesekertet, ahol 
a gyerekeknek kertészeti és hagyományőrző 
foglalkoztatásokat tartanak majd. A kiállítás 
ideje alatt a téren felállított színpadon kultu-
rális műsorok szórakoztatják a látogatókat. 

Nyolc nap, tizennyolc előadás

Egy héten, pontosabban nyolc napon keresztül különböző helyszí-
neken (Művelődési Ház nagyterme és koncertterme, Márton Áron 
tér, Mokka kávéház) nem kevesebb mint tizennyolc előadás kerül 
bemutatásra. „Ami nagyon szép, hogy a fesztivált a táncszakma 
„nagy örege”, a budapesti Novák Ferenc „Tata” rendhagyó törté-
nelemórájával indítjuk, majd a marosvásárhelyi egyetem elsőéves 
koreográfia szakos diákjai is bemutatkoznak. Itt lesz újból a bu-
karesti Masca mozgásszínház is, mely ezúttal egy szabadtéri és két 
zárttermi előadást mutat be – egy olyan világ az övék, melyet nem 
nagyon ismerünk, melyet nem szoktunk meg. Ugyanakkor vissza-
tér az M Stúdió, és a temesvári színház is több előadással lesz jelen 
a fesztiválon” – sorolta egyfajta ízelítőként az igazgató, aki azt is 
kiemelte, hogy a feszivált egy, a Figura Stúdió Színházzal közös pro-
dukciójukkal zárják.
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Nyolc napig ropják

Mogyorónagyságú jég esett kedden Agyagfalván fotó: farkas enikő


