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Oly sokat vártuk a meleget, 
de amikor a maga 30 fo-
kos hőségével megérkezik, 

akkor pár nap után azon tanako-
dunk, hogy hova tudjunk elme-
nekülni előle. A városok tömbhá-
zakkal teli, fákban, bokrokban 
egyre nagyobb hiányt szenvedő 
lakónegyedei nem úgy vannak 
tervezve, hogy a kánikulában is 
élhető terek maradjanak, inkább a 
felgyűlt meleget sugárzó katlanok-
ká válnak. A zöld városokat nép-
szerűsítő tervezők egyetértenek 
abban, hogy folyamatosan növelni 
kellene a parkok területét, a szökő-
kutak számát, hogy a betonépü-
letek között is elviselhető legyen 
a meleg. Mi több, vannak olyan 
nagyvárosok, ahol nem a csa-
tornába folyik az esővíz, hanem 
speciális tartályokba, ahonnan a 
közterületeket öntözik, vagy eső-
kertekben hasznosítják ezeket. Ez 
utóbbiakat a városok, települések 
alacsonyan lévő, addig parlagon 
álló részein alakítják ki, ott, ahova 
nagyobb esőzéskor lefolyik a víz. 
Így a kihasználatlan területeken 
kis oázisok, zöldövezetek jönnek 
létre, közterületen, de magántelke-
ken is. Székelyföldön egyelőre meg 
kell elégednünk a fákkal, bokrok-
kal és a városainkban lévő szökő-
kutakkal, amelyekből például 
Gyergyószentmiklóson egy sincs.

Nem helyettesíti a strandolást

Székelyudvarhelyen, mint Zörgő 
Noémitől, a városháza sajtószóvivő-
jétől megtudtuk, két köztéri szökő-
kút van. Az egyik a polgármesteri 
hivatal előtt, és jelenleg is működik, 
a másik a Bethlen negyedi park-
ban van, ez a gyermekek kedven-

ce. A földből kispriccelő víztömeg 
ugyanis jó pajtás, sokan hűsölnek 
mellette, benne. Ez viszont jelenleg 
műszaki meghibásodás miatt nem 
működik, de amint megérkezik a 
megrendelt alkatrész, megjavítják 
és újraindítják. A városháza sajtó-
szóvivője elmondta, hogy ez utób-
binál jobban oda kellene fi gyelniük 
a szülőknek, gyerekeknek is arra, 
hogy a szökőkút nem helyettesíti 
a strandot. Figyelembe kell venni, 

hogy bár ivóvíz kerül a rendszer-
be, de a visszafolyó vizet forgatja a 
szökőkút szerkezete, ami azt jelenti, 
hogy minél több piszok, szennyező-
dés kerül bele, annál több juthat a 
kisgyermekekre, a benne kezet mo-
só, arcot hűsítős személyekre is.

Csíkszeredában kettő 
javításra szorul

Csíkszeredában jelenleg meghi-
básodott, így nem működik két 
köztéri szökőkút: az egyik a vasút-
állomással szemben, a másik a 
rendőrség melletti körforgalomnál. 
Ezek alapos felújításra szorulnak, 
ami folyamatban van. Mint Bors 
Béla csíkszeredai alpolgármester 
elmondta, beindították és hűsíti a 
levegőt a Petőfi  utcában lévő szökő-
kút, valamint a Majláth Gusztáv 
Károly téren és a Szabadság téren 
lévő is. Utóbbi a földből tör elő, és 
itt előszeretettel pancsolnak a gye-
rekek, viszont régi probléma, hogy 

nem sikerült túl jól elvezetni a vi-
zet, amely a közeli fákat öntözi. A 
Majláth Gusztáv Károly téren lévő  
szökőkút vízfolyosóként zubog, 
majd lefolyik a kiépített falon, ez is 
különösen tetszik a gyermekeknek. 
A játék eredményeként azonban 
néha eldugul a lefolyója, ki kell ta-
karítani, de mint az alpolgármester 
hangsúlyozza, ez is hozzátartozik a 
nyári, köztéren esedékes munkála-
tokhoz.

Marosvásárhelyen 
„felemás” a helyzet

Marosvásárhelyen a napokban indí-
tották el a Színház téren lévő nagy 
szökőkutat. Erre különösen szük-
ség van, hiszen a kövekkel kirakott 
téren szinte alig van fa, árnyék, és 
egy-egy meleg nyári nap délután-
ján, estéjén nagy forróság van ott 
és az előtte lévő buszmegállóban 
is. A Színház téri szökőkút mellett, 
mint Libeg Mariustól, a városháza 
képviselőjétől megtudtuk, műkö-
dik a szökőkút a Somostetőn is. Két 
másik, hűsítésre, párásításra 
alkalmas kút is van a város-
ban, egyik a Gyémánt park-
ban és egy másik a Mihai 
Eminescu ifj úsági parkban. 
Míg előbbinél elromlott a 
szivattyú és jelenleg zajlik a 
beszerzés, a másiknak a víz-
tartályával vannak gondok, de ezt is 
szeretnék megjavítani. A meteoroló-
gusok előrejelzései szerint a hét első 
felében még kánikulára kell számí-
tani, meleg nyári napjaink lesznek. 
Csíkszeredában a nappali átlaghő-
mérséklet megközelíti a 30 fokot, ma 
27, szerdán 29 Celsius-fok lesz. Szé-
kelyudvarhelyen mára 29, szerdára 
31 fokot jósolnak, csütörtökön már 
eső jelentkezhet, a lehűlés péntekre 
várható. Marosvásárhelyen ma 31, 
szerdán 33 fokig melegedik a nap-
pali hőmérséklet, enyhülés szom-
baton várható, amikor a nappali 
hőmérséklet a 24 Celsius-fokot éri 
el csupán. Gyergyószentmiklóson 
lesz a leghűvösebb a héten, kedden 
az előrejelzés szerint 26, szerdán 28, 
csütörtökön már csak 24 fok lesz.

Gyerekek kedvencei. A nagy 
melegben jólesik a vízpára 
mellett hűsölni
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Bemutatóra készül 
az Ariel Színház
A marosvásárhelyi Ariel 
Ifjúsági és Gyermekszínház 
július 3-án, szombaton délután 
6 órától bemutatja a Gabi és a 
repülő nagypapa bábelőadást 
Vidovszky György rendezé-
sében. A darabot színpadra 
írta Gimesi Dóra.  Szereplők: 
Halmágyi Éva, Puskás Győző, 
Szabó Dániel, Gönczy Katalin. 
Legközelebb másnap, július 
4-én, vasárnap délelőtt 11 
órától látható a produkció. 

• RÖVIDEN 

A szervezők szeretnének vissza-
térni a marosvásárhelyi Kultúr-

palotába, de ha a járványügyi intéz-
kedések ezt megakadályozzák, akkor 
újból a Nyári Színház lesz a vetítések 
helyszíne. Ebből kiindulva hozták 
előbbre az időpontot, hiszen akkor 
még nagy valószínűséggel kedvez az 
időjárás a szabadtéri vetítéseknek. A 

fesztiválra 2019. január 1. óta készült 
fi lmet lehet nevezni – olvasható az 
Alter-Native honlapján. A benevezési 
határidő: augusztus 1., közép-euró-
pai idő szerint 23.59 óra. A benevezés 
a www.alternativeiff .ro oldalon törté-
nik, nevezési díj nincs, a benevezett 
alkotások időtartama nem haladhat-
ja meg a 30 percet, a fi lmekre vonat-

kozóan témabeli és műfaji megkötés 
nincs, valamennyi fi lmhez külön be-
nevező lapot kell kitölteni. 

A beérkezett fi lmek megtekintése 
után előzsűri dönt a kategóriáktól 
független versenyprogramban való 
részvételről vagy a kiegészítő prog-
ramban való bemutatásról. A ver-
senybe válogatott fi lmek jegyzéke 

szeptember elején kerül nyilvános-
ságra a fesztivál honlapján (www.
alternativeiff .ro). A nyertes alkotá-
sok rendezői pénzjutalomban 
részesülnek. A díjak a hatá-
lyos jogszabályok szerint 
adókötelesek. A fesztivál-
nak egyetlen kategóriadí-
ja van, amellyel a legjobb 
diákfi lmet vagy a legjobb 
első fi lmet díjazzák. A töb-
bi díjat a nemzetközi zsűri a fi lmek 
kategóriájától függetlenül ítéli oda.

Antal Erika

• A tartós hőségben, amelyet néha viharok, felhőszakadás enyhít, igazi felüdülést 
jelentenek a városokban lévő szökőkutak. Vannak régiek, medencések, de a földből 
előtörő források is, amelyek vonzzák a városlakókat, különösen a gyermekeket. 
Feltérképeztük, hol lehet ilyen párásító, hűsítő létesítmények mellett levegőzni.

Előbbre hozták az Alter-Native rövidfilmfesztivált
• Mivel tavaly a világjárvány minden számításukat keresztülhúzta, a szervezők idén 
úgy döntöttek, hogy a szokásos időpontnál korábbra hozzák az Alter-Native Nemzet-
közi Rövidfilmfesztivált. Ennek megfelelően november első hete helyett szeptember 
29. és október 3. között lesz megtartva a rendezvény.

Nagy melegben hűsítő szigetek
Gyermekek öröme, szülők bosszúsága a modern szökőkút




