
Zajlanak a Rózsa és Szent János 
utcában a koszerűsítési munkála-
tok, és hamarosan a Csere, Kuvar, 
Domb és Imecs László utca moder-
nizálása is elkezdődik. Ugyanakkor 
még idén számos útszakaszt is ta-
tarozni fognak. 
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Tavaly korszerűsítették a 870 
méter hosszú Szent János 
utca kétharmadát, idén pedig 

az Ady Endre utca sarkától folytatják 
a munkálatokat, egy 240 méter hosz-
szú útszakasz felújítási munkálatai 
zajlanak – hét méter széles utat és két 
oldalt egyméteres járdát alakítanak 
ki. Három réteg aszfaltot terítenek 
le: hét centiméteres beton alapozó-
réteg, öt centiméteres, úgynevezett 
„binder” réteg és négy centiméteres 
koptatóréteg kerül az úttestre. 

Tikosi László, a polgármesteri 
hivatal műszaki igazgatója arról tájé-
koztatott, hogy a munkálat jó ütem-
ben halad, úgy saccolta, a Szent János 
utcai munkálatok legkésőbb július 
30-ig befejeződnek. „Itt könnyebb 
helyzetben vagyunk, mint a Rózsa ut-
cában, hisz kisebb a szintkülönbség, 
kevesebb a kanyar, a bejárat, és az utca 
is szélesebb, műszakilag nincs annyi 
kihívás, mint a Rózsa utcában” – ma-
gyarázta Tikosi. Szerinte a Rózsában 
is elfogadható a munkálatok üteme: 
megtörtént a szegélykövek lerakása, a 
járdák kiképzése van folyamatban – a 
gyalogosfelületek kétharmadát már 
kialakították. „Nehézséget okoz a 

Cserehát-dűlőről befolyó vizek elve-
zetése is, de próbáljuk kezelni a hely-

zetet” – tette hozzá a műszaki igazga-
tó, akitől azt is megtudtuk, a Rózsa 

utca modernizálása szeptember köze-
péig készül el. Ugyanitt viszont meg-
történhet, hogy a kishíd kialakítása 
több időt vesz majd fel.

A műszaki igazgató elmondta, el-
készült a Csere, Kuvar, Domb és Imecs 
László utca, vagyis a Cserehátra felve-
zető egyik útszakasz modernizálási 
terve, ezekre el is indították a közbe-
szerzés eljárást. „Úgy gondolom, ha 
valamilyen rendkívüli dolog nem tör-
ténik, például nem fellebbeznek a licit-
nél, akkor őszre, október végéig ezek is 
meglesznek” – vetítette előre Tikosi. 
Ezeknek az utcáknak a korszerűsítését 
követően forgalommódosításra is szá-
mítani lehet: a jelenlegi tervek szerint 
a Kuvar utca felfelé, a Domb és Csere 
utca pedig lefelé lenne egyirányú. 
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> Ismét ütköztek a vonattal. A keddi ócfalvi 
baleset után pénteken délben ismét összeütkö-
zött a Székelyudvarhely–Segesvár szárnyvasúton 
közlekedő vonat egy gépkocsival. Az udvarhelyi 
városi strand mögötti építőanyag-kereskedésből 
kiforduló teherautó sofőrje nem vette észre a 
Segesvár irányába közlekedő személyvonatot, 
amely a vasúti átjárón nekihajtott a teherautó 
vezetőfülkéjének. A mozdonyvezető hiába 
jelzett hosszasan, a 33 éves sofőr éppen a vo-
nat előtt hajtott rá a sínekre: a tehergépkocsit 

tizenkét méteren keresztül tolta maga előtt a 
szerelvény. A két vezetőt könnyebb sérülések-
kel szállították a sürgősségi osztályra, az uta-
sok közül senki nem sérült meg. Pénteken este 
hét óra után két újabb baleset történt, ezúttal 
Homoródfürdő határában. Csíkszereda felől 
a településre beérve információink szerint egy 
megyeszékhelyen élő negyvenéves személy 
vaslui-i rendszámú autójával a kanyart levág-
va frontálisan ütközött egy szemből érkező, 
lövétei férfi vezette Opellel. Utóbbi családjával 
együtt kórházi ellátásra szorult, akárcsak a mold-
vai sofőr, de senki nincs életveszélyben. Néhány 

száz méterrel odébb egy szilágysági teherautó 
sofőrje – megpróbálván kikerülni a felgyűlt 
autósort – az árokba hajtott. A sofőr a közleke-
désrendészetieknek elmondta, későn vette észre 
a rostokoló autókat, s mivel úgy érezte, nem 
tud idejében lefékezni, a nagyobb baj elkerülése 
érdekében lehajtott az útról. A balesetek követ-
keztében másfél óráig állt a forgalom az útsza-
kaszon. Egy nappal korábban, csütörtökön este 
egy előzés következtében ütközött és kötött ki 
az árokban egy motorkerékpár a Szejkefürdőn, 
szerencsére mindkét utas megúszta a balesetet 
zúzódásokkal. (fotó: haáz márton)

Javítások nem modernizált utcákban

Az Éltetőkút utca nem került fel a korszerűsítési listára, mint nem mo-
dernizált utcát javítják, takarítják sáncait, hogy lehessen rajta közleked-
ni. A tervek erre az utcára is megvannak, ám mint a műszaki igazgató 
tudatta, pénz egyelőre nincs. A Farcádi utca esetében is készen vannak 
a tervek – az elképzelés szerint jövő évben kerül fel a megvalósítási listá-
ra. Az Ugron Gábor, Templom, Agyagdomb, Küküllő, Méhek és Szom-
batfalvi utca lakói egyelőre kisebb-nagyobb tatarozásra számíthatnak, 
aszfalt pár éven belül kerülhet útjukra. A Csalóka, Móricz Zsigmond 
utca összekötőként szolgálhat a Tábor és a Bethlen negyed között, ezért 
itt is tatarozni fognak. A bethlenfalvi városrészen is akad néhány utca, 
melyet kezelniük kell: Strand, Bükkfa, Reményik Sándor, Mikes Kele-
men – az elkövetkező hónapokban ezeken is javításokat végeznek.

Utcamodernizálási munkálatok Székelyudvarhelyen. Több szakasz megújul idén a városban fotó: máthé lászló ferenc

Éjjeli szalonnázás 
a múzeumban

élmény- és eseménydúsra sike-
redett a Székelyudvarhelyen el-
ső alkalommal megszervezett mú-
zeumok éjszakája elnevezésű 
rendezvény, melynek keretében 
díjazták a Székelyudvarhely éjjel 
fotópályázat alkotóit. 
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A szervező Haáz Rezső Múze-
um pénteken délután öttől 
éjfélig kínált izgalmas, szóra-

koztató és oktató programokat: Szent 
Iván éjszakáján ingyenes volt a tárlat-
látogatás, volt koncert és filmvetítés is. 
A legkisebbek megtudhatták, mi fán 
terem a régészet és a restaurátorkodás, 
de egy korabeli papírfestési technikát 
is elsajátíthattak. Közben ingyenesen 
látogatható volt a korábban megnyílt 
Székelyföldi címerek és pecsétek kiállí-
tás, melyen – amint már hírül adtuk 
– megtekinthető az eredeti, 1659-es 
székely nemzet pecsétnyomója is.

Nagyon sok érdeklődőt vonzott a 
múzeum erre az alkalomra meghirde-
tett, Székelyudvarhely éjjel elnevezésű 
fotópályázata: a beérkező több mint 
százötven pályamunkát egy tűzfalra 
vetítették ki. Volt köztük holdfényes 
udvarhelyi utca, szobor, központi 
épület, de szép számmal akadt éjjeli 
szórakozóhelyeken készített pillanat-
kép is. A nagyrészt ifjú fotósok kö-
zül a zsűri György Tamásnak ítélte a 
Kreativitás-díjat, Mester Leventének 
a Képeslap-díjat, míg Orbán Csaba 
jutalma a Fényíró-díj volt.

Éjfélbe nyúlóan Simó Annamária 
tartott igen hangulatos koncertet, 
majd Fazakas Szabolcs dokumen-
tumfilmjét, a Székelyderzs éléskam-
ráját nézhették meg az érdeklődők, 
akik a rendezvény zárásaként meg-
kóstolhatták a derzsi vártemplom 
bástyájában tartott szalonnát.

„Van még mit fejlődni, de kez-
detnek nem volt rossz” – értékelte 
lapunknak Miklós Zoltán. A Haáz 
Rezső Múzeum igazgatója azt tartja a 
legfontosabbnak, hogy tető alá hoz-
ták az eseményt, s ennek köszönhe-
tően elindult egy folyamat. „Az volt 
a lényeg, hogy még inkább felhívjuk 
a figyelmet a múzeumra, a múzeumi 
munkára, s úgy érzem, ezt sikerült 
elérni.” Miklós Zoltán örült, hogy so-
kan családi programnak fogták fel az 
eseményt, hiszen délutántól kezdő-
dően nagyon sok család megfordult 
az intézményben.

Szent László szobra figyelmeztet. Szent László szobrát avat-
ták tegnap Küküllőkeményfalván. A polgármesteri hivatal és az egyház-
község a búcsúünnepre időzítette a nagy pillanatot, melyre népes ven-
dégsereg érkezett. Dr. Nagy László rendi kormányzó vezetésével a Ma-
gyar Királyi Szent László Lovagrend tagjai, Antal István parlamenti kép-
viselő, Borboly Csaba megyeitanács-elnök és helyettese, Sófalvi László, 
valamint testvértelepülések küldöttjei vettek részt a Tamás József püspök 
által celebrált szentmisén, majd a templom előtt leleplezték Szent László 
mellszobrát. „Végre felébredtünk: ez a föld a mienk! Legyen a mi kis ün-
nepségünk bokréta a székelység kalapján” – hangsúlyozta Tubák László 
helyi lelkész. Tamás József azt mondta: „A szobor Szent László életének 
példájára buzdít, arra figyelmeztet, hogy Isten parancsai szerint éljünk, 
hisz Szent László hitét nemcsak magánemberként, hanem a közéletben, 
a politikában is megélte.” A püspök atya az ünnepség végső pillanataként 
áldását adta a szoborra és a jelenlévőkre.  fotó: ifj. haáz sándor


