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Lesz, aki elvégezze a munkát
Útfelújítás Homoródkeményfalva és Homoródszentmárton között
• Többéves huzavona
után talált kivitelezőt
Hargita Megye Ta-
nácsa a 131A jelzésű
megyei út Homoród-
keményfalva és Ho-
moródszentmárton
közötti szakaszának
felújítására. A korsze-
rűsítés során nemcsak
aszfaltoznak majd,
hanem két betonhidat
is újjáépítenek.

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

Áfástól 17,44 millió lejből 
újíttathatja fel Hargita Me-
gye Tanácsa a 131A jelzésű 

megyei út Homoródkeményfalva 
és Homoródszentmárton közötti 
6,6 kilométeres szakaszát – tudtuk 
meg Borboly Csabától, az intéz-

mény elnökétől, aki hozzátet-
te, ebből 10,45 millió lejért 
az Országos Vidékfejlesztési 
Programban pályáztak. A 
tisztségviselő rámutatott, 
többéves, nem várt bonyo-
dalmakkal tűzdelt munka 
volt a korábban elkészített, 

nem megfelelő tervek kijavítá-
sa és a kivitelezéshez szükséges – 
folyton növekvő – anyagi források 
előteremtése. Éppen ezért rendkí-
vül örülnek, hogy végre sikerült 
lépni az ügyben, lejárt ugyanis a 

másodjára meghirdetett közbeszer-
zési eljárás, amelyen az ING Service 
Kft . nyújtotta be a legjobb ajánlatot 
a kivitelezésre.

Betonhidakat is építenek

Az említett összegből szélesíteni 
fogják az utat, amelyre 20 centimé-
teres ballaszt-, illetve 15 centiméte-
res törtkőréteget terítenek le – tájé-
koztatott a megyei tanács elnöke. 
Az aszfalt kötőrétegnek átlagosan 
öt centiméteresnek kell lennie, 
amelyet további négy centiméter-
nyi kopóréteggel is beborítanak. 

Mindemellett a lakott területeken 
fedett sáncokat fognak kialakíta-
ni, korszerűsítik a kapubejáratokat 
és a mellékutcákban is végeznek 
javításokat. A vízelvezetést az út 
teljes szakaszán sáncokkal, illetve 
átereszekkel oldják meg. Két új be-
tonhíd is épül majd, az egyik Homo-
ródszentmártonban, a másik pedig 
Abásfalván. A munkálatok részét 
képezi a forgalombiztonsági elemek 
elhelyezése is. A felújításnak jövő 
tavasszal fognak neki, és kedvező 
viszonyok között még abban az év-
ben befejezhetik. „Hiszem, hogy ez 
a közel hét kilométeres útszakasz 

komoly szerepet tölt majd be a Ho-
moród mente fejlődésében, hiszen 
gazdaságélénkítő hatása is van. 
Talán Székelyföld egyik legszebb 
útszakaszáról van szó” – fogalma-
zott Borboly Csaba. Hozzátette, az 
elkövetkezőkben lakossági fórumo-
kat fognak szervezni, amelyeken az 
érintettek elmondhatják a felújítás-
sal kapcsolatos meglátásaikat.

Jövő tavasszal kezdődik el 
a korszerűsítés
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Akadémiai előadás
A Nemzetstratégiai Kutatóin-
tézet és az Orbán Balázs In-
tézet által életre hívott Orbán 
Balázs Akadémia keretében 
kerül sor Schwarczwölder 
Ádám történész, a Veritas 
Történetkutató Intézet tudo-
mányos segédmunkatársának 
a Gordiuszi csomó – A nemze-
tiségi kérdés és az 1867-es ki-
egyezés című előadására ma 
18 órától a székelyudvarhelyi 
Tamási Áron Gimnázium Nyírő 
József dísztermében (Márton 
Áron tér 4. szám, a bentlakás 
épületében).

Festészeti kiállítás
Először tárják a nagyközön-
ség elé Olajos Béla festőmű-
vész kisméretű festményeit 
a Csíki Székely Múzeumban, 
amelyeket lánya, Szakáts 
Zsuzsanna Elvira bocsátott 
a múzeum rendelkezésére. A 
Gödöllőn született, Szatmár-
németiben letelepedett, majd 
1991-ben Csíkszeredában 
elhunyt festő alkotásaiból 
álló kiállítás megnyitóját ma 
tartják 18 órától.

Ady Endre ösztöndíj
December 15.-ig lehet pályá-
zatot benyújtani a Székely-
földi Tehetségsegítő Tanács-
hoz VI-XII. osztályosoknak 
Hargita, Kovászna, Maros, 
Brassó és Bákó megyékből 
Ady Endre ösztöndíjra. Az 
ösztöndíjakat magyar állami 
támogatásból biztosítja a ta-
nács, a 2019-2020-as tanévre 
87, egyenként 100 ezer forint 
értékű tanulmányi ösztöndíjat 
oszt ki szociálisan hátrányos 
helyzetben lévő tehetséges 
fiataloknak. Pályázattal kap-
csolatos részletes informá-
ciók megtalálhatók a www.
tehetsegpont.ro oldalon.

Családi hangverseny 
a Csíki Moziban
Jazz a klasszikus zenében 
címmel családi hangversenyt 
tart ma a Csíki Kamarazene-
kar. A repertoárt olyan klasz-
szikus zenei művek alkotják, 
amelyekből kihallhatók a 
különféle dzsesszhatások. 
Az est narrátora Adorján 
Csaba. A Csíki Moziban 18 

órakor kezdődő előadásra 15, 
illetve 10 lejért vásárolhatók 
jegyek a www.bilete.ro honla-
pon vagy a helyszínen.
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T avasszal fogalmazódott meg a
gondolat, hogy a rendszerválto-

zás előtti hetek, hónapok székelyud-
varhelyi eseményeit egy összegző 
kötetbe kellene foglalni. A cél kettős, 
magyarázta Derzsi László ötletgaz-
da, a szövetség helyi szervezetének 
elnöke. „Egyrészt az utókor számára 
szerettünk volna kézzelfogható forrást 
nyújtani azokról az eseményekről, 
amelyeket ők már nem ismerhetnek. 
Másrészt tisztelgés ez azok előtt, akik 
az 1989-es események idején vezető 
szerepet vállaltak” – magyarázta Der-

zsi. A kötet Balázs Ferenc fotográfus 
több mint száz fekete-fehér felvételét 
is tartalmazza, valamint olyan szé-

kelyudvarhelyiek visszaemlékezéseit, 
akik nemcsak szemlélői, hanem alakí-
tói is voltak az eseményeknek. 

Jól? Rosszul? Cselekedni kell

Ilyen tekintetben kettős szerep a Vá-
nyolós Istváné: a művészettörténész, 
önkormányzati képviselő ugyanis 
nemcsak a kötet szerkesztője, hanem 
maga is megosztja visszaemlékezéseit 
a könyvben. „Azokat szólítottuk meg, 

akik tevőlegesen részt vettek a meg-
mozdulásban. Személyes hangvételű 
írások ezek” – árulta el a szerkesztő. 
Többek között Ferenczy Ferenc, Ko-
lumbán Gábor, Balázs Ferenc, Gidó 
Csaba, Sófalvi László írásai kaptak 
helyet a kiadványban. „Megvallom, 
ámulatba ejtett, hogy néhányan korán 
felismerték, mit kell tenni. Én magam 
nagyon féltem és zavarodott voltam, 
de éreztem: részt kell venni. Jól? Rosz-
szul? Cselekedni kell” – elevenítette fel 
Ványolós István. A Székelyudvarhely 
1989 című könyvet december 13-án, 
pénteken délután 5 órától mutatják be 
a városháza Szent István-termében. 
Az esemény egyfajta panelbeszélgetés 
lesz a kötetben megszólaltak között, 
moderál Ványolós István. A kiadványt 
a helyszínen, illetve Antal Lóránt ud-
varhelyszéki szenátor Tompa László 
utca 5. szám alatti irodájában is meg 
lehet majd vásárolni.

Az 1989-es forradalom székelyudvarhelyi eseményei egy kötetben

Székelyudvarhely 1989: ahogyan a részvevők látták
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• Hiánypótló kiadvánnyal rukkolt elő a székelyudvar-
helyi RMDSZ: az 1989-es forradalom 30. évfordulójára
kötetbe gyűjtötték azon székelyudvarhelyiek visszaem-
lékezéseit, akik tevőlegesen részt vettek az események-
ben. A korabeli képekkel illusztrált könyv bemutatója
december 13-án lesz.




