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> Udvarhely legjobb portréja. 
Eredményt hirdettek az Arc-Élek fotó-
pályázat keretében. A szervezők olyan 
udvarhelyszéki híres vagy akár köznapi 
személyek portréfotóit várták, amelyek 
kiemelték az egyén karakterét, ugyanak-
kor külön értékelték a hagyományostól 
eltérő megközelítéseket. A legjobbnak 
ítélt fotó készítője Fehér Zsombor lett, a 
Tessék anyu című alkotásával, a második 
helyezést Nyisztor Ádám a Glória című 
alkotásáért kapta meg, míg a harmadik 
díjat Fülöp Lóránt alkotása nyerte el, 
melynek a Takaros otthon címet adta a 
szerző. 

> Farkaslaka: vidéki gyerekek szín-
játszó fesztiválja. A farkaslaki Farlen 
Kulturális Egyesület második alkalom-
mal szervezi meg I–IV. osztályosok szá-
mára a Vidéki Gyermekszínjátszó Feszti-
vált november 5-én délelőtt 10 órától, a 
farkaslaki Arany János Művelődési Ott-
honban. „Nem versenyszerű rendezvény 
ez, inkább lehetőség a legfiatalabb színját-
szóknak, hogy megmutassák magukat, és 
persze azért össze is mérjék tehetségüket, 
tudásukat” – tájékoztatott Orbán Csaba, 
az eseményt szervező egyesület elnöke. 
Akárcsak tavaly, idén is hét település jelez-
te részvételét, a farkaslakiak mellett szom-

baton korondi, fenyőkúti, kecseti, lövétei, 
székelyszentléleki és székelypálfalvi cso-
portok lépnek színpadra.

> Felújított hálók a bentlakásban. 
Két felújított termet adott át a Rotary 
Club Székelyudvarhely soros elnöke, Nagy 
Sándor a székelyudvarhelyi Tamási Áron 
Gimnázium bentlakásában az iskolát 
képviselő Hermann Éva aligazgatónőnek. 
Egy németországi Rotary Club és helyi 
vállalkozók adományainak köszönhetően 
már három termet újítottak fel teljesen a 
gimnázium bentlakásában. A jótékonysá-
gi együttműködést és a kapcsolatfelvételt a 

németországi klub képviselőjével, Rudolf 
Bergerrel két éve kezdeményezte az RC 
Székelyudvarhely.

> Galambfalva: szombaton avatják 
a sportbázist. A több mint 60 éves foci-
múltra visszatekintő Nagygalambfalván 
a környék egyik legszebb sportbázisát 
hozták létre, le lá tóval, öltözőkkel, kerí-
téssel, védőhálóval. A beruházás értéke 
közel 200 000 euró. Gyerkó Levente 
galambfalvi polgármester tájékoztatá-
sa szerint a sportbázist november 5-én, 
szombaton avatják fel ünnepélyes kere-
tek között.

Ünnepélyesen is átadták tegnap 
délben Székelyudvarhely máso-
dik körforgalmát a városlakók-
nak. Bunta Levente polgármes-
ter elégedettségét fejezte ki a 
mun kálatokkal kapcsolatban 
a kivitelező cég vezetőinek. Az 
átadáson azt is elmagyarázták, 
miért került ilyen sokba a beru-
házás.
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Tegnap délben ünnepélye-
sen is átadták Szé kely ud-
varhely második körfor-

galmát a város lakóinak. Az átadás 
rendhagyóra sikeredett, ugyanis a 
polgármester – mindenkit meg-
lepve – arra kérte a sajtósokat és a 
bámészkodó járókelőket, álljanak 
be a körforgalom közepébe, ahol 
élő láncot alkotva szemléltessék 
a városlakók összefogását, és ezek 
után a kezek elengedésével tör-
ténjen meg a „szalagvágás”. Bunta 
többször is elmondta: örül, hogy 
biztonságosabbá és gördüléke-
nyebbé tehették ezt a forgalmas 
kereszteződést.

Az átadáson részt vett Ioja 
Viorel, a városi közlekedés ren-
dészet vezetője is, aki reményét fe-
jezte ki, hogy az új létesítménynek 
köszönhetően a balesetek ebben a 
kereszteződésben is olyan drasz-
tikusan csökkennek majd, mint 
a szálloda mellett, az első városi 
körforgalom megépítése után.

„Bár az udvarhelyi körfor-
galom méretében megegyezik a 
Gyergyószentmiklóson épülővel, 
mégis hatalmas az árkülönbség, 
ez annak tudható be, hogy szá-
mos ponton eltér a két mun-
kálat” – magyarázta a 200 ezer 
lejes árkülönbség okát Bartók 
Sándor. A kivitelező Multipland 
Kft. ügyvezetője kifejtette, míg 
Gyergyószentmiklóson csupán 
fel színi munkálatokat végeztek, 
ad dig Udvarhelyen a városvezetés 
tel jes átalakítást kért, az alapozás-
tól a villanyhálózaton és az útfes-
tésen át egészen a forgalmi táblák 

felszereléséig, mindemellett szá-
mos vezetéket kellett elköltöztetni, 
ami újabb pluszkiadást jelentett a 
városi büdzsének. „Többletkiadást 
jelentett az is, hogy átrendeztük a 
járóbeteg-rendelő előtti részt, ami 
ezek után új mozgássérült feljárót 
kapott, ezen felül a körforgalom 
körül kialakított járdafelület is na-
gyobb lett, mint a gyergyói, ami 
ugyancsak növelte a költségeket” 
– indokolta a különbséget Bartók. 
A város új körforgalmát 472 ezer 
lejből építették meg, amit teljes 
egészében a városi költségvetésből 
finanszíroztak.

Élő lánc helyettesítette a szalagot, a kézleengedés volt a „szalagvágás”
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ElmAgyArázták, miért kErült sokbA A körforgAlom

Szalag nélkül
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Ingyenes egészségügyi felmérések 

iX. székElyudvArhElyi kAmArAzEnE fEsztivál 

Kamarazene öt napon át

ElőAdássorozAt és vEtélkEdő 

Éljünk jobban Udvarhelyen

A. J.

November 6-án és 13-án 
délelőtt, a székely udvar-
helyi Junior étterem 

kon ferenciatermében ing yenes 
egészségügyi kiállítást szervez az 
ASEF Alapítvány és az Adven-
tista Egyház. Az egészség-expón 
tanácsadásokra, ingyenes szá-
mítógépes vércukorszint-, ko-
leszterin- és zsírtömegmérésekre 
kerül sor. Az emberi szokások 
függvényében megállapítják a 

jelentkezők biológiai életkorát. 
„A nap végén Binder Zsolt ma-
rosvásárhelyi orvos összegzi az 
eredményeket: a súlyos eseteket 
továbbküldik szakorvosokhoz, 
az egészségeseknek gratulálunk, 
a kettő közt levőknek pedig 
tanácsokat adunk az egészsé-
ges életmódról” – mondta el a 
Hargita Népének Bíró András 
Csaba, az expó egyik szervezője. 
Felkérik a résztvevőket, mérések 
végett ne fogyasszanak a vízen 

kívül semmit négy órával a vér-
cukorszint, és 12 órával a kolesz-
terinszint mérése előtt. Szintén 
Székelyudvarhelyen, november 
6–13. között, mindennap 18 órá-
tól Testi lelki egészségünk címmel 
előadásokat szerveznek a Tamási 
Áron Gimnázium bentlakásának 
dísztermében. A rendezvényen 
mik robiológusok, mentőorvos-
ok, érsebészek, továbbá lelkészek 
tar tanak bemutatókat. A belépés 
mindennap díjtalan. 

Jövő héten ismét koncertterem-
mé alakul át a polgármesteri 
hivatal szent istván-terme, ahol 
kilencedik alkalommal szervezik 
meg a hargita népe médiatámo-
gatását élvező székelyudvarhelyi 
kamarazene fesztivált. A g. Egye-
sület szervezésében november 
7–11. között a nagyérdemű fő-
ként kamarazenét hallhat, de 
ezúttal a dzsesszkedvelők is ta-
lálnak majd kedvükrevalót.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Bihari Lóránt főszervező a 
G. Egyesület részéről hang-
súlyozta, a marosvásár-

helyi Tiberius Egyesület segít-
ségével érkeznek a zenekarok 
Székelyudvarhelyre. „Csakis az ő 
támogatásukkal tudunk ilyen szín-
vonalas előadókat meghívni. Most 
közel tíz országból érkeznek a zené-
szek, olyanokból, mint Norvégia, 
Argentína, Hollandia vagy Ma-

gyarország. Itt lesz természetesen 
a Vásárhelyi Filharmónia kamara-
zenekara is, a Tiberius Quartet” 
– fejtette ki Bihari. A főszervező 
elmondta, a korábbi évek fesztivál-
jaihoz viszonyítva az idei is tartja a 
színvonalat, hiszen már negyedik 
éve, hogy nemzetközivé nőtte ki 
magát a rendezvény. Olyan ne-
vek lépnek színpadra, mint Frank 
Van de Laar, Stefan Metz, Sántha 
Huba, Solve Siegerland, Alejandro 
Drago, vagy Evelin Jaspers. A szer-
vezők remélik, ezúttal több fiatal 
látogat el a koncertekre. Idén is 
lesznek igazi ínyencségek: a szerdai 
műsor második felében dzsessz-
szvitet játszanak a fellépők, dob-
bal, zongorával, nagybőgővel ki-
színezve. Csütörtökön fellép az 
Új Harmónia Együttes, amelyet 
kizárólag fúvósok alkotnak, pén-
teken pedig egy tubásokból álló 
együttes, a magyarországi Heavy 
Brass Tuba Quartet szórakoztatja 
a nagyérdeműt. 

A székelyudvarhelyi delphi Egye-
sület éljünk jobban szé kely ud-
var helyen! elnevezésű projektje 
másodszor szólítja meg a város 
középiskolás diákjait.
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Az egyesület rendhagyó 
mó don hívja fel a diákok 
figyelmét az életminősé-

güket befolyásoló tényezőkre, arra 
is rávilágítva, hogyan tudják felvér-
tezni magukat a különböző veszé-
lyek ellen. Az egyesület nem titkolt 
célja, hogy az egészséges életmód 
témakörébe tartozó előadássorozata 
révén olyan ismereteket osszon meg 
a fiatalabbakkal, melyekről sokszor 
nagyon eltérő információk érik őket. 
Előadásokat hallhatnak majd a táp-
lálkozási rendellenességekről, a fo-
gyókúrák hatásairól, a félelemről és 
a szorongásról, a felelősségteljes sze-
xuális életről, a jól működő emberi 
kapcsolatok ismertetőjegyeiről, a lel-
ki egészséget befolyásoló különböző 

tényezőkről, az életminőségünket 
javító lépésekről, a boldogságról stb. 

Ugyanakkor az is céljaik közé 
tartozik, hogy aktívan bevonják a 
fiatalokat az életük alakításába, és 
az idetartozó témákkal való fog-
lalkozásba: olyan bemutatók ké-
szítésére buzdítják őket, melyek a 
korosztályukat képező fiatalokat 
célozzák meg, ismertetve velük a 
pozitív gondolkodásmód előnyeit; 
tippeket adva társaiknak arra vonat-
kozóan, hogyan tudnak felülkere-
kedni a mindennapok szürkeségén, 
hogyan lehetnek boldogok. Ezáltal 
fejlődik a gyerekek kreativitása, és 
megtapasztalhatják azt is, hogy ké-
pesek aktívan hozzájárulni a jobb 
élethez, az egészséges életmód nép-
szerűsítéséhez. 

A projekt második részét egy ve-
télkedő képezi, melyre november 16-
án délután 5 órától kerül sor a Stúdió 
Mozi nagytermében. A vetélkedő fő 
támogatója Székelyudvarhely Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata. 


