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> Farkaslakán a szépkorúakat kö-
szöntötték. Október hava, az ősz közepe 
az időseké. Világnap, róluk elnevezett 
hónap figyelmeztet: múlik az idő – 
valamennyiünk felett. Farkaslakán vasár-
nap, október 24-én köszöntötték a szép-
korúakat, a délelőtti szentmise után terí-
tett asztal, virágok és emléklapok várták 
a farkaslaki kultúrotthonban a település 
mintegy kétszáz idős polgárát. Volt aki 
egy vagy két bottal, esetleg hozzátartozói 
segítségével jött el az ünnepre, ahol Al-
bert Mátyás polgármester köszöntötte az 
egybegyűlteket. „Már három éve, hogy 
próbálunk az idősekre felfigyelni, tavaly-

előtt Csíksomlyóra és az ezeréves határ-
hoz szerveztünk nekik kirándulást, tavaly 
pedig a Nyerges-tető, Kézdivásárhely, 
Zágon, a Mikes Kelemen-kúria szerepelt 
az úticélok között. Sajnos legutóbb so-
kan egészségügyi okból nem tudtak el-
jönni, ezért úgy döntöttünk, hogy idén 
ünnepi műsorral lepjük meg őket a helyi 
kultúrotthonban” – mondta el a telepü-
lésvezető.

Az ünnepi műsorból kivette részét a 
Tamási Áron Művelődési Egyesület, a 
helyi általános iskola diákjai, óvodások, 
a Virgonc tánccsoport és a farkaslaki kar. 
A műsor után a farkaslaki zenekar estig 

biztosította a talpalávalót, hiszen volt, aki 
korát meghazudtolva táncra kerekedett.

Korábban a község két települé-
sén már köszöntötték a szépkorúakat. 
Székelyszentléleken első ízben szervez-
ték meg az ünnepséget Kisfaludy Viola 
hitoktató vezetésével, a szentlélekiek a 
bogárfalviakkal együtt ünnepeltek, míg 
Kecsetben, ahol már második alkalommal 
gyűltek össze az idősek (Geréb Ibolya hit-
oktató vezetésével), a kecsetkisfaludiakat 
is fogadták. 

> Harmadik Össztánc. November 
3–6. között harmadjára is megrendezi 

őszi rendezvényét az Udvarhely Tánc-
műhely. Mint a szervezők közölték, az 
Össztánc ősszel ezáltal is a tánc jegyében 
telik, akárcsak a Tánc Tavasza, csakhogy 
a klasszikusabb mozgásformáknak ad 
majd teret. 

A programkínálat ezúttal is széles 
lesz, lehet válogatni gyermekeknek és 
felnőtteknek egyaránt szóló mesejáték,  
néptáncra építkező táncjáték, ballada-
műsor, népzenei koncertek, könyvbe-
mutató és táncház között. A rendezvény 
ideje alatt népművészeti termékeikkel 
jelen lesznek a Székelyföldi Kézművesek 
Egyesületének tagjai.

Lassan egy újabb beruházá-
son van túl Székelyudvarhely 
Polgármesteri Hivatala: egy 
hónapja kezdték el a település 
második körforgalmának épí-
tését, napokon belül pedig már 
át is autózhatunk a megújított 
csomóponton. 

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

Közel egy hónapja, szep-
tember 23-án kezdődött 
el Székelyudvarhely má-

sodik körforgalmának építése – 
az elmúlt egy hónap alatt város-
unk ezen forgalmi csomópont-
ja teljesen új arcot kapott. A 
Villanytelep, Tábor és Bethlen 
Gábor utca találkozási pontjá-
nál már leterítették az első asz-
faltréteget, melyre hamarosan 
egy felső koptatóréteg is kerül. 
Közben számos szolgáltató be-
avatkozására is szükség volt: az 
áramszolgáltató vállalat mun-
katársai a hozzájuk tartozó ve-
zetékeket rendezték, alul pedig 
a kanalizálási árkok tetejének 
kiképezése, szintre emelése tör-
tént meg. 

Csoma Zsigmond, a polgár-
mesteri hivatal beruházási osztá-
lyának vezetője a téma kapcsán 
azt tudatta, a héten, vagy legké-
sőbb a hét végén megnyitják a 

település legújabb körforgalmát 
a gépjárművezetők számára. In-
dokolt is lesz ezen lépés, hiszen 
közismerten november elsején, 
halottak napján nagyobb gép-
járműforgalomra lehet majd 
számítani. Csoma Zsigmondtól 
azt is megtudtuk, hogy a kör-
forgalom összterülete 3433, a 
járdák 950, a zöldövezet pedig 

530 négyzetméter, a körforga-
lom központi sugara hétméte-
res. A járdákat – mostanában 
divatosan – térkővel borították 
be. Mint ismeretes, a körforga-
lom kialakítási munkálatai köz-
ben kisebb-nagyobb módosítá-
sokra is szükség volt: például a 
járóbeteg-rendelő épületének 
a régi mozgássérült-feljáróját 

le kellett bontani, azt az épület 
mellett haladva alakították ki 
újból. A beruházás összértéke 
meghaladja az 500 000 lejt, az 
avatóünnepségre vélhetően már 
a jövő héten sor kerül. Hamaro-
san tehát ezen az útszakaszon is 
zökkenőmentesebben, gyorsab-
ban, és talán balesetmentesebben 
tudunk majd közlekedni. 

A nyári munkálatokat követően 
Korondon 98 százalékban ké-
szült el a tervezett vízhálózat. 
Az utak alapozását követően 
a napokban kezdődött meg az 
utak aszfaltozása, a munkála-
tok kivitelezési határideje no-
vember 9. – tudtuk meg Fábián 
Venceltől, a település alpolgár-
mesterétől.

HN-információ

A Nemzeti Vidékfejlesz-
tési Program (PNDR) 
322-es intézkedése ke-

retében kivitelezés alatt álló 
munkálatokkal kapcsolatosan a 
korondi önkormányzat néhány 
fontos dologról tájékoztatja a 
lakosságot. Az ivóvízhálózat-
tal kapcsolatosan azt tudatták, 
végéhez közeledik a hálózat 
kiépítése, az idei évre terve-
zett munkálatok 98 százalék-
ban elkészültek, folytatódnak 
a rácsatlakozási munkálatok, 
a bekötések jelentős hányada 
már megtörtént, a telkeken 
belül folyik az új és a meglévő 
bekötéseknek a rendszerbe való 

iktatása. Befejeződtek az öntési 
munkálatok a két, egyenként 
300 köbméteres tárolótartály-
nál. A források befogásához 
szükséges munkálatokat is el-
végezték, hátravan még a ke-
zelőállomásnak otthont adó 
konténer kiszállítása és a mű-
ködést biztosító automatizálás 
beszerelése. 

Az utcák aszfaltozásával kap-
csolatosan azt tudtuk meg, hogy a 
sáncok öntési munkálatai hason-
lóképpen 98 százalékban készül-
tek el, az utak alapozását követő-

en október közepén elkezdődött 
az aszfaltozás, és a munkálatok 
alatt történt sérülések kijavítása a 
meglévő infrastrukturális eleme-
ken. Az útjavításokat november 
9-ig kell befejezni.

„Szeretnénk felhívni a ko-
rondiak figyelmét, hogy azok-
ban az utcákban, amelyekben 
új vízhálózatot építettek ki, ok-
tóber 30-ig kötelező erre rácsat-
lakozni, jövő hónaptól ugyanis 
felfüggesztjük a régi vezeték 
működtetését” – árulta el Fábi-
án Vencel alpolgármester.

ÚtéPítéS a „viLág végén”

Aszfalt a megye-
határ felé

Folytatódik a rég várt aszfaltút 
megépítése Hargita megye egyik 
legelszigeteltebb nyugati telepü-
lésén, Etéden. a Maros megye 
határában fekvő udvarhelyszéki 
község évekig háttérbe szorult a 
fejlesztések szempontjából, ám 
az elmúlt két évben prioritást 
élvez.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

2010 júniusában kezdték el 
a vadonatúj aszfaltszőnyeg 
leterítését a 136-os Hargita 

megyei úton, Gagy mellett. Akkor 
tíz kilométert aszfaltoztak le, amely-
lyel elértek egészen Etéd határáig. 
A koptatórétegből hiányzott még 
néhány száz méter, amelyet idén, 
kora ősszel folytatni kezdtek. Etéd 
falu határától már hatalmas gödrök 
éktelenkedtek, viszont egy újabb 
aszfaltozás során megépítették az új 
utat a település központjáig, viszont 
itt abbamaradt egy időre a munka. A 
cél az, hogy Kőrispatakon keresztül a 
két szomszédos megyét összekössék 
egy korszerű útszakasszal. Tudni kell, 
hogy a Maros megyeiek is ezen fára-
doznak – mondta el Borboly Csaba, 
a megyei tanács elnöke. „Ahogy en-
gedik a törvények, szeretnénk minél 
hamarabb befejezni az utat. Sajnos 
rengeteg óvás és fellebbezés történt. 
Több cég is összeállt annak érdeké-
ben, hogy dupla áron feleannyi utat 
tudjunk aszfaltozni. Sikerült időben 
felfedeznünk ezt a tényt, és normális 
áron lebonyolítani a közbeszerzést. 
Az egyik érdekelt cég rosszhiszemű-
en óvott, és csak most került elbírá-
lásra az óvás. A cég ellen kártérítési 
pert fogunk indítani, habár semmi-
lyen bírság nem fogja azt pótolni, ha 
még hónapokig rossz úton járnak az 
emberek” – fogalmazott az elnök. 
Hangsúlyozta, hogy az óvás elbírálá-
sát követően már csak a papírmunka 
van hátra, és remélhetőleg a maradék 
útszakaszra is aszfalt kerül, még az 
ősz folyamán. Ha befejezik, akkor ez 
a megyei útszakasz egészen Kereszt-
úrig rehabilitálva lesz.

Borboly elmondta azt is, hogy 
a megpályázott kormánypénzek-
nek köszönhetően nemcsak ez 
az út kerül fejlesztés alá, hiszen 
ebben a térségben, az országúttól 
Székelypálfalva felé is elkezdték az 
aszfaltréteg építését.

A Villanytelep, Tábor és Bethlen Gábor utca találkozási pontjánál már leterítették az első aszfaltréteget fotó: Máthé lászló ferenc

Korondi vízHáLózat

Kötelező a rácsatlakozás
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Néhány nap és használható az új körforgalom


