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> Motorosok találkoznak Homoródfür
dőn. Az Independent Eagles M. C. ezen a hét 
végén, május 20–22. között szervezi meg ötö-
dik motoros találkozóját Homoródfürdőn. 
A rendezvény pénteken délután ötkor kezdődik 
a Márton Áron térről való felvonulással, amely a 
találkozó helyszínéig tart. A kapunál egy pohár 
pálinkával fogadják a vendégeket. Este fellép a 
Face Today, az Emeretta Rock Band, a Score, 
a koncerteket hajnalig tartó buli követi. A szom-
bati nap a vetélkedőké: lesz motoros lassúsági 

verseny, hordógörgetés motorral, kötélhúzás, 
motorhang-szépségverseny, motorszépségver-
seny, sörivó verseny, majd díjazzák a legöregebb 
motort és a legmesszebbről érkezett motorost 
is. 17 órától ingyenes buszjárat indul a Már-
ton Áron térről a találkozóra, amely a MOL-
benzinkútnál is megáll, s amely hajnalban in-
gyen haza is szállítja az utasokat. Szombaton 
fellép a Shadows, a Treff zenekar, valamint a The 
Moorders – Gary Moore tribute band. Minden 
információ megtalálható a klub honlapján, a 
www.eaglesmc.ro oldalon, vagy érdeklődni le-
het az eaglesmc@gmail.com e-mail címen.

> Csúcsra törnek a székelyek! A Cho-
Oyu 2011 expedíció tagjai harmadik nap-
ja az előretolt alaptáborban tartózkodnak. 
Ma hárman indulnak a Cho-Oyu-csúcsra: a 
két székelyudvarhelyi, Toásó István és Szabó 
Zsolt, valamint a csíkszeredai Sükös József. 
A sepsiszentgyörgyi Tulit Zsombornak még 
várnia kell, hogy egészségi állapota lehetővé 
tegye ezt. A tervek szerint a hegymászók hu-
szadikán délben érnének fel a világ hatodik 
legmagasabb csúcsára. Az időjárás-előrejelzé-
sek kevésbé szeles, jó időt jósolnak a csúcstá-
madásra. 

> Áramszünet. A villamossági vállalat 
értesíti a lakosságot, hogy május 18-án 8 és 
10, valamint 13 és 15 óra között szünetel az 
áramszolgáltatás felújítási munkálatok miatt 
Székelyudvarhelyen a következő utcákban és 
tömbházakban: a II. Rákóczi Ferenc utcában 
a Petrom üzemanyagtöltő állomás és a Budvár 
utca között, a Budvár utcai házaknál, valamint a 
II. Rákóczi Ferenc utca és Sósfürdő utca között. 
Szintén május 18-án 8 és 18 óra között szünetel 
az áramszolgáltatás javítási munkálatok miatt a 
következő helységekben: Békástanya, Pálpataka, 
Fenyőkút, valamint Varság Bagzos nevű részén.

Körkép
udvarhely

Málló vakolat, pergő festék, om-
ladozó homlokzat, foltos, rossz 
állapotban levő falak – a látvány 
Székelyudvarhelytől sem idegen, 
ahol főleg a központi övezetben 
nagyon sok olyan épület találha-
tó, melyre igencsak ráférne egy 
kis alapos tatarozás, felújítás. 

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

Nem ritka Székely udvar he-
lyen sem, hogy egy-egy 
épület olyan rossz állapot-

ba kerül, hogy már veszélyezteti 
a mellette elhaladók testi épségét 
– jó párszor megtörtént: központi 
épület díszelemei zuhantak a jár-
dára, és csak a szerencsén múlott, 
hogy az eset nem torkollott tragé-
diába. Ugyanakkor az épülettataro-
zási munkálatokra egy „egészséges”, 
turistaszemnek is tetsző városkép 
szempontjából is szükség lenne. Az 
urbanisták viszont nem sokat te-
hetnek: ha nem műemlék épületről 
van szó, nem kötelezhetik a tulaj-
donost a szakszerű és korhű felújí-
tásra, mindössze büntetést róhat-
nak ki. A Romániai Műépítészek 
Rendje tavaly a témában néhány 
javaslatot fogalmazott meg, mely-
ből a fejlesztési minisztérium egy 
törvénytervezetet dolgozott ki. E 
szerint az épülettulajdonos kötelez-
hető lesz a tatarozásra, ha épülete a 
lakosság testi épségét, biztonságát, 
egészségét veszélyezteti, illetve ha 
az állapota miatt káros hatással van 
a környezetre vagy rontja a városké-
pet. A polgármesteri hivatal felada-

ta lesz listázni ezeket az épületeket. 
Nem mellékes, hogy a munkálato-
kat a tulajdonos saját zsebből kell 
elvégezze, illetve ha nem tesz ele-
get a felkérésnek, az „állam” végzi 
el a felújítást, és az elköltött pénzt 
majd behajtja a tulajdonostól. A 
tervezetben büntetéseket is neve-

sítettek: ha a polgármesteri hiva-
tal nem listázza a rossz állapotban 
levő épületeket, tízezer és 15 ezer 
lej közötti büntetést kaphat, illet-
ve ha az épülettulajdonos nem tesz 
eleget a felújítási kérésének, 5 ezer 
és 8 ezer lej közötti pénzbüntetés-
sel sújtható. 

Meg kellene védeni 
házainkat
Jakab Mária székelyudvarhelyi 

műépítész, urbanista egyértelműen 
jó ötletnek tartja a kezdeményezést. 
„Attól függ, ki finanszírozza majd a 
munkálatokat, hisz például műem-
lékek esetében nagy segítség lenne, 
ha pénzt is kapnánk a felújításra” 
– magyarázta Jakab, majd arra is 
kitért, hogy Székelyudvarhelyen 
sem az a gond, hogy a tulajdonosok 
nem akarják felújítani épületüket, 
inkább a pénzhiány miatt néz ki a 
város úgy, ahogyan. Ugyanakkor 
gond az is, hogy sok épület eseté-
ben nem tisztázott a tulajdonjog, 
illetve szintén a gondok fejezetnél 
említhető, hogy az urbanisták kezé-
ben nem sok eszköz van, amelyek-
kel megvédhetik a városarculat 
szempontjából is fontos épülete-
inket. „Meg kellene védeni azo-
kat a tömbházakat, főút melletti 
magánházakat, melyek az utcakép 
szempontjából is fontosak. Ott 
van például a Haberstumpf-villa, 
mely tényleg rossz állapotban 
van, vagy több olyan régi klasszi-
cista stílusban épült ház is van a 
központban, melynek csodálatos 
a homlokzata, ám mivel nem mű-
emlék, az ellenőrizetlen felújítá-
sok során letakarítják a homlok-
zatot, eltűnnek a díszítések róla. 
Ugyanakkor az sem ritka, hogy 
a régi ablakok helyett termopán 
nyílászárókat tesznek, ezzel meg-
szűnik a korhű, eredeti ablakbe-
osztás, és más képe lesz az épület-
nek” – sorolta Jakab Mária. 

Főleg óvodások, kisiskolások kí-
váncsiak az udvarhelyi múzeum-
ban berendezett trópusi lepke-
házra, melyet eddig háromezren 
tekintettek meg.

M. L. F.

29 fok és 80 százalékon felü-
li páratartalom – ilyen sza-
unás körülmények között 

többségünket már ágyba dönte-
ne a „trópusi láz”, Pálfalvi Pál bi-
ológiatanár viszont jól bírja a vá-
rosi múzeumban berendezkedett 
trópusi lepkeházban, ahol cso-
portvezetőként készségesen ma-
gyaráz a látogatóknak: már a má-
sodik keltetési rendnél tartanak, 
holnap érkezik egy következő 
„bábadag”, ezek inkább nagyobb 

méretű lepkék lesznek, hisz ki-
derült, sokkal jobban bírják az 
ember közelségét, „barátságo-
sabbak”, mint a kisebb méretűek, 
melyek egyre-másra elhullnak. 
Az atlaszlepkék még nem bújtak 
ki, mozgolódnak, egy-két hét 
kell még nekik, ám így is van lát-
nivaló bőven. A gyerekek mézzel 
édesgetik magukhoz a lepkeház 

lakóit, a gyönyörű kis állatok pe-
dig mindenükre rászállnak. „Él-
ménypedagógia” – magyarázza a 
tanár úr, majd azt is közli:  óvo-
dások a leggyakoribb látogatók. 
A kiállítás számok szintjén is jól 
áll: június 19-ig mindennap este 
hétig 20 trópusi faj 300 egyedét 
vonultatják fel, és eddig 3000 lá-
togatójuk volt.

Több régi székelyudvarhelyi épületre ráférne a tatarozás fotó: máthé lászló ferenc

Fesztiválhangulat 

Zsong 
a Tánc Tavasza

A bukaresti Masca színház fergete-
ges produkciói után temesvári elő-
adókat láthatunk ma este a Tánc 
Tavasza tánc- és mozgásművészeti 
fesztiválon. Az ötödik kiadásához 
érkezett rendezvényen idén a szo-
kásosnál is gazdagabb a kínálat.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Fesztiválhangulat lengi be a ren-
dezvény helyszínét, a művelő-
dési házat és környékét: neves 

társulatok neves előadóművészeivel 
futhat össze az ember: az Udvarhely 
Táncműhely által a modern mozgás-
kultúra megismertetéséért és elfogad-
tatásáért megálmodott rendezvény 
színvonalára igazán nem lehet panasz, 
naponta láthatunk káprázatos moz-
gás- és táncszínházi előadásokat, pazar 
pantomimeket, műhelymunkákat, 
pódiumműsort, táncműsort, régizene- 
és rockkoncerteket, a gyerekeket pedig 
bábjátékokkal csalogatják a nézőtérre. 
A temesvári Csiky Gergely Állami 
Magyar Színház három előadá-
sát hozza el az 5. Tánc Tavaszára. 
Bemutatási sorrendben az első az 
Amor omnia, melyet ma este 7-től 
mutatnak be a nagyteremben. A két 
nemzetközi szinten is elismert bol-
gár rendező, Peter Pashov−Zheni 
Pashova által „vizuális, szegény 
színháznak” nevezett stílus jegyé-
ben készült produkció improvizáci-
ókon alapuló próbafolyamat során 
jött létre. A nonverbális előadásban 
az ember és környezetének kapcso-
lata hangsúlyozódik ki, továbbá is-
mét bebizonyosodik, hogy a szere-
lem mint érzés nemcsak szavakban 
fejezhető ki. Az árnyjátékokban 
és mozgásban gazdag, etűdszerű-
en építkező produkció varázslatos 
képi világát a székelyudvarhelyi 
születésű Cári Tibor zenéje egészíti 
ki. Ugyancsak ő komponálta a 21 
órától kezdődő De a Zongoristával 
Ki Táncol? című mozgásszínházi 
előadás zenéjét is. A Baczó Tünde 
koreográfus által színpadra állított 
produkció tulajdonképpen párbe-
széd táncos, színész és zongorista 
között. A darab a 2010-es UNATC 
Gálán (a bukaresti I. L. Caragiale 
Színház- és Filmművészeti Egye-
tem végzőseinek megmérettetésén) 
a legjobb előadások kategóriájában 
jelölést, a legjobb előadók között 
pedig díjat kapott. 

KöTelezővé Kellene Tenni A lAKáSFelújíTáST 

Kapjon büntetést, aki nem tataroz


