#fesztiválok #szórakozás #kerékpársáv

Felfordulással jár a fejlesztés

• Jóváhagyta a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság a

Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala által benyújtott terveket, így elkezdődhet a kerékpársávok felfestése a Bethlen Gábor utcában és a Bethlenfalvi úton.
KOVÁCS ESZTER

A

város egyik legforgalmasabb
útszakaszán néhány éve megoldásra vár a biciklisek kérése.
Rendőrségi engedéllyel született
meg a döntés, hogy még a bicikliszezon lejárta előtt felfestik a
kerékpársávokat a Bethlen Gábor
utcában és a Bethlenfalvi úton.
A sávok a rendőrség épületétől a
Fások, illetve Lakatosok utcai kereszteződésig készülnek el, erre a
szakaszra sikerült megszerezni a
hatósági engedélyeket, tudtuk meg
a hivatal sajtóosztályától. A tervezési és engedélyeztetési folyamat
még 2016-ban kezdődött, azóta a
megyei rendőrség több ízben talált
kivetnivalót a dokumentációban.
Most a tervek egy részét elfogadták: az útfestésre szerződése van a
polgármesteri hivatalnak egy szakcéggel, amely az aszfaltozási munkálatok előrehaladtával elkezdheti
a jelzések, sávok festését.

Változások lesznek
Mint Zörgő Noémi sajtószóvivő kifejtette, a jóváhagyott szakaszon
mindkét menetirányban a járda mellett lesznek felfestve a másfél méter

széles kerékpársávok. A fejlesztés
következményeként az autós forgalom is változni fog a rendőrség épülete és a Kaufl and melletti körforgalom között: mindkét menetiránynak
egy-egy sáv marad, a középső sávon
pedig letérő- és besorolósávokat alakítanak ki, így könnyítve a mellékutcákba való betérést, illetve azokból
a főútra kanyarodást. Ugyanakkor
ezen a szakaszon felszámolják a
parkolóhelyeket is. A most készülő
és a már meglévő biciklisávokat egy
ideiglenes kerékpáros nyomvonallal kötik össze, amelyet szintén az
említett szakcég fest fel. Többször
írtunk már arról, hogy két egymásba
kapcsolódó, több mint 15 millió euró
értékű pályázatot is nyert a város,
amelyek célja a városbeli biciklis
közlekedés kialakítása. Azaz Székelyudvarhely összes főbb utcájában,
összesen 16 kilométeren alakítanak
majd ki kerékpársávot. A projekthez
leghamarabb 2020-ban fognának
hozzá, addig a felfestett nyomvonalakkal igyekeznek segíteni a kerékpárosokat. A forgalmi változások kapcsán továbbá Zörgő Noémi
fontosnak tartotta kihangsúlyozni:
a most jóváhagyott szakasz jó példája lehet annak, hogy miként tud
békésen megférni egymás mellett a
kerékpáros és az autós forgalom Székelyudvarhelyen.
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Egy pengetésre a sikertől
A címbeli mottóval rendezték meg a hétvégén a 2018-ban újjáélesztett
Siculus Fesztivált Székelyudvarhelyen. Idén a kultúrkocsmából a főtérre
költözött a rendezvény, melynek célja bemutatkozási és fellépési lehetőséget biztosítani helyi, fiatal zenekaroknak. A Rafters, a Stonecrops,
a Szuverén Krú, az 8 Licht Minutes, a székelyudvarhelyi C-sus-2, a Road
of Life, Luppinger Attila, a Szintaxis, a Hit Factory, a Kalandor, a Csajod
nevű formáció, a Térerő, az Uránia, a Kentaur Soul és a Full Screen
– ezek a zenekarok mutatkozhattak be a Patkó színpadán. Székelyudvarhely főtere valóságos fesztiválhelyszínné vált az elmúlt hétvégén, a
versenyprogramban szereplők mellett fellépett még a Nemidevalók, a
4S Street, az Ego Sum, a Knock Out, majd a zárónapon az Anna and the
Barbies. A Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont és az Udvarhelyszéki Ifjúsági Tanács rendezte zenei versenynek természetesen
tétje is volt: a fesztivál fődíjasa 1000 eurót nyert, de további 500–500
eurót ítéltek oda a legjobb énekesnek, a legjobb hangszerszólistának,
illetve a legjobb szerzeményért és a legjobb dalszövegért. A döntést
szakmai zsűri hozta meg: Bartalis Izabella zenepedagógus, a Hargita
Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont igazgatója, Virányi Attila, a
Metropol együttes frontembere, Zilahi Csaba, a Kolozsvári Rádió zenei
szerkesztője, Balázs Imre József, a Korunk főszerkesztő-helyettese,
Orosz Pál Levente, a Transilvanyum zenekar dalszerzője és énekese,
Butu Arnold, a Palma Hills együttes frontembere, valamint André Ferenc
költő, slammer, a kolozsvári Helikon folyóirat szerkesztője. Az eredményhirdetést lapzártánk után, vasárnap este tartották. (Kovács Eszter)
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Közel 300 fiatal ropta a táncot az Alcsíki Folkfeszten
Folkfeszt Tusnádfürdőn.
A néptánctalálkozón közel
háromszáz fiatal lépett színpadra

▾
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• Több száz fiatal lépett színpadra a negyedik alka-

lommal megszervezett Alcsíki Folkfeszten szombaton Tusnádfürdőn. A Medvefesztivállal egybekötött
néptánctalálkozóval szimbolikusan lezárták az idei
csúcsszezont a fürdővárosban.

óta gyakorolt koreográfi áját. Melles
Mária, Tusnádfürdő alpolgármestere érdeklődésünkre elmondta, szinte az összes alcsíki település képviégy évvel ezelőtt döntött seltette magát a találkozón, illetve
úgy az Alcsík Kistérségi a kimaradóknak is nyomós okuk
Fejlesztési Társulás, hogy volt a hiányzásra: a kászonaltíziek
a fúvóstalálkozókhoz hasonlóan például egy rangos néptáncversea néptánccsoportok találkozóját is nyen vettek részt Sepsiszentgyörmegszervezik, minden évben más gyön. Az alpolgármester arról is
helyszínen. Csíkszentkirály, Csík- beszélt, hogy az egyidejűleg megszentimre és Csatószeg után idén tartott két rendezvényre turisztikai
Tusnádfürdő volt az Alcsíki Fol- szezonzáróként tekintenek, ezért
kfeszt házigazdája, a néptáncta- is próbáltak minél színesebb proglálkozót pedig a szintén negyedik ramkínálatot összeállítani.
Elmondta, folyamatosan keresik
kiadásához érkezett Medvefesztivállal egybekötve rendezték meg a a módját annak, miként tudnák nyáron is használni a sípályát, részben
helyi sípályán.
ezért döntöttek úgy, hogy idén nem a
városközpontban, hanem ott rendeTurisztikai szezonzáró
zik meg a Medvefesztivált. Emellett
Az új helyszínre rendszeresen séta- az is közrejátszott a döntésben, hogy
vonat indult a város központjából, a kettős rendezvény okán tágasabb
a néptánctalálkozóra érkezett több helyszínre volt szükségük, a helyi
száz fi atal azonban gyalog tette futballpályára azonban nem szívemeg ezt a távot szombat délelőtt. sen költöztették volna, hiszen TusAmikor a sípályához érkeztünk, ép- ványos óta még nem sikerült teljesen
pen a megnyitó utáni fellépéseikre helyreállítaniuk a gyepet.
Az Alcsíki Folkfeszt hivatalos
készülődtek, mindenki izgatottan
várta, hogy bemutathassa a hetek megnyitóján elsőként Albert Tibor,
ISZLAI KATALIN
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Tusnádfürdő polgármestere köszöntötte a jelenlévőket. „Örvendek
a székely ruhába öltözött gyerekeknek, úgy látom, hogy népünknek
van jövője. Ha meg tudjuk őrizni
őseink hitét és hagyományait, akkor nem veszítjük el ezt a földet, és
az utókornak is át tudjuk adni. Ez a
mi kötelességünk” – emelte ki.

Tíz csoport a színpadon
A megnyitó után a néptánccsoportok előadásait tekinthették
meg az érdeklődők. A házigazdák
mellett bemutatkoztak Csíkszentkirály, Csíkszentimre, Csíkszentsimon, Csatószeg, Csíkszentmárton,
Csíkkozmás, Csíkmindszent és
Csíkbánkfalva fiataljai, valamint
Tusnádfürdő testvértelepülése, a
vajdasági Péterréve táncosait is láthatta a közönség.
A néptánctalálkozón közel háromszáz fi atal lépett színpadra,
ezzel párhuzamosan pedig a Medvefesztivál programjai is zajlottak.
A kézműves-foglalkozások mellett
lovas sétakocsikázás és lánctalpas
járművel való kirándulás színesítette a programot, az aktívabb
kikapcsolódásra vágyók pedig a
paintball és a summer tubing közül választhattak. A Medvefesztivál
vasárnap is folytatódott, a fő programpontnak számító főzőverseny 11
órakor kezdődött a sípályánál.
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