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Kutyaügy 

Startvonalon 
az Ebremény

több udvarhelyi állatbarát – meg-
elégelve a városban uralkodó kó-
bor ebes állapotokat – úgy dön-
tött, egyesületet hoz létre. buka-
restben máris elfogadták névfog-
lalási kérelmüket: ebremény lesz 
az egyesület neve. legfontosabb 
céljuk egy menhely kialakítása.

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

„Nem akarunk lehetet-
lent, csodákra sem 
áhítozunk. Él viszont 

bennünk a remény, hogy megvál-
toznak a székelyudvarhelyi kutyás 
állapotok. Nagyon sok tervünk 
van, s minden erőnkkel azon dol-
gozunk, hogy ezek meg is való-
suljanak. A legfontosabb cél egy 
menhely kialakítása lenne” – ma-
gyarázta Koszta Katalin kezde-
ményező. Kész tervük is van egy 
uniós elvárásoknak is megfelelő 
kutyamenhelyre: félhektáros köz-
művesített területen kutyaházakat, 
labort, rendelőt alakítanának ki, 
ahol ivartalanítanák is az ebeket, 
megfelelő körülmények között 
tartanák az állatokat, amíg örökbe 
fogadják őket. Egy helyet is kinéz-
tek maguknak: a régi szeméttelep 
mellett például akadna a célnak 
megfelelő terület. „Tudjuk, ehhez 
az önkormányzat segítségére van 
szükség, s további támogatókra is 
számítunk” – említette Koszta, aki 
szerint egy udvarhelyi ivartalanítá-
si akció is rövid távú terveik között 
szerepel. Egy témába vágó fotópá-
lyázat meghirdetésén is dolgoznak, 
illetve egy nevelő és információs 
jellegű kiadvány megjelentetésén 
is gondolkodnak. 

Koszta szerint azért olyan sok a 
kóbor eb a városban, mert „gazdá-
ik meguntak velük foglalkozni, az 
állat teherré vált számukra, ezért 
kidobták, elhajtották otthonról. 
Minden egyes kóbor kutya miat-
tunk csatangol az úton, mégis mi 
vagyunk azok, akik felháborodunk, 
ha gazdátlan ebet látunk”. Koszta 
szerint „nem a legegyszerűbb és leg-
gyorsabb megoldást kell választani, 
összegyűjteni és elaltatni őket, hisz 
élőlényekről, érző, gondolkodó, 
szeretni tudó és szeretetre vágyó lé-
nyekről beszélünk, nem tárgyakról, 
ezért ellenzem az elaltatásukat” – 
hangsúlyozta.

zajlanak a székely udvarhelyi víz-
tisztító állomás felújítási munkála-
tai. a tervek szerint szeptemberig 
teljesen új arcot kap majd a telep, 
nem utolsósorban pedig a lakók 
majd még jobb minőségű, egész-
ségesebb és modern eszközökkel 
olcsóbban előállított ivóvizet en-
gedhetnek ki csapjaikon. 

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

Március elején kezdték el a 
székelyudvarhelyi Szent 
János utcában található 

víztisztító állomás modernizálási 
munkálatait. A közel hárommillió 
eurónyi pályázati pénzből megvaló-

sítandó beruházást az Aqua Nova 
Hargita Kft. felügyeletével hét hó-
nap alatt egy háromfős konzorcium 
(a kolozsvári Enviro Quality Kft., az 
Ing Service, a brassói Electromatic-
Systems Kft.) végzi el. Tegnap 
Majoros Zoltán, az Aqua Nova 
Hargita Kft. ügyvezető igazgatója 
az építőteleppé alakult helyszínen 
ismertette a témában időközben 
történt fejleményeket. Hogy meg-
értsük a beruházás folyamatait, az 
igazgató először a telep működését 
részletezte: két fővezetéken keresz-
tül érkezik a Tábor negyedi állo-
másra a Nagy-Küküllőből kiemelt 
víz, ahol egy, a nyersvíz fogadására 
kialakított épületben polihidroxi-

alumíniumkloridot (AquaPac) ad-
nak hozzá, mely a szerves anyagok 
eltávolítását segíti. Innen a két nagy 
ülepítőmedencébe kerül a víz, ahol 
a szennyeződések pelyhekké állnak 
össze, majd lerakódnak a medence al-
jára. Ezt követően a vizet homokszű-
rőkben tisztítják, „mossák át”, végső 
lépésként pedig klórral fertőtlenítik. 
A jelenleg zajló beruházás során a 
70-es években épült, elavult techno-
lógiájú rendszert váltják automatikus 
üzemmódú megoldásokkal, illet-
ve egy laboratóriumot is építenek. 

Mint megtudtuk, az elmúlt három 
hét alatt az épületek külső homlok-
zati helyreállításával, illetve belső 
bontási munkálatokkal foglalkoztak: 
például a régi homokszűrő helyiségek 
is jelentős átalakuláson esnek át, illet-
ve kint az ülepítőmedencék körül is 
elkezdték a területrendezést. Ezeket, 
mint már ismertettük, könnyű szerke-
zetű tetővel borítják majd be, védve a 
vizet a naptól, csapadéktól. „Egy köz-
benső időszakban vagyunk, a bontási 
munkálatok végénél járunk” – ma-
gyarázta az ügyvezető igazgató. 

ünnepélyes keretek között avat-
ják vasárnap székelykeresztúron 
az új sportcsarnokot, melyben a 
korábban épült, lukács andrás 
nevét viselő sportteremmel el-
lentétben immár a nézők is he-
lyet foglalhatnak: a teremben 
százötven ülőhelyet alakítottak 
ki. a kisvárosban idén nem ez 
lesz az egyetlen jelentős beru-
házás.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Tavaly tavasszal kampány-
körútja során tette le az új 
székelykeresztúri sportlétesít-

mény alapkövét Kelemen Hunor, az 
RMDSZ azóta megválasztott elnöke. 
A Zeyk Domokos Iskolaközpont ud-
varán álló épület, mely az Országos 
Fejlesztési Ügynökség beruházásával 
valósult meg, tulajdonképpen iskolai 

sportteremként működik a minden-
napokban, de természetesen délutáni 
szabadidős sporttevékenységeknek 
is otthont ad majd. „Ez egy típusmo-
dell, vannak kisebb hibák, melyeket 
lehetőségeink szerint kijavítottunk, 
de azt mondom, hála Istennek, hogy 
ez is megépülhetett” – jelentette ki la-
punknak Rafai Emil. Székelykeresztúr 
polgármestere elmondta, a közműve-
sítést, területrendezést az önkormány-

zat oldotta meg, s hogy a vasárnapi 
ünnepélyes avatóra – „kicsi városban 
nagy beruházás, illik ilyent szervezni” 
– fontos közéleti szereplőket is meg-
hívtak, köztük az alapkőletevőt. A 
hárommillió lejes beruházás mellett a 
tervek szerint idén átadják az Orbán 
Balázs iskola új épületét, 44 ifjúsági 
lakrészt, valamint az Orbán Balázs és 
Kossuth Lajos negyedeket összekötő 
út korszerűsítésére is sor kerül. 

hírfolyam

> Technikai okok miatt szünetel az erkölcsi 
bizonyítványt (cazier) kibocsátó iroda műkö-
dése. A kényszerű technikai szünet csak mára 
vonatkozik, holnaptól már normális program 
szerint lehet kérni és megkapni az erkölcsi 
bizonyítványt. A rendőrségen levő irodához 
szerdán és pénteken 9 és 12 óra, más hétköz-
napokon 14 és 15.30 között lehet fordulni.

> Csalódott rajongók. Közel háromezren 
tomboltak kedden a sportcsarnokban, ahol az 

X-Faktor képernyőről ismert sztárjai, Janicsák 
Veca, Shodeinde Dorka, Keresztes Ildikó, 
Wolf Kati, Vastag Csaba és Takács Nikolas 
dobogtatták meg a szíveket. A társszervező 
Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyeztető Tanács teg-
nap közleményben fejezte ki köszönetét a szép 
számban megjelent nézőközönségnek, hogy 
jelenlétükkel hozzájárultak az esemény sikeré-
hez, és külön köszönetet mondtak a médiának 
és azoknak a vállalkozóknak, cégeknek, akik tá-
mogatták az egyesületet. Az UIET hálával illet-
te azokat is, akik aktívan bekapcsolódtak és részt 
vettek a nyereményjátékokban. A közleményből 

kiderül, hogy az Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyez-
tető Tanács értékesítette a legtöbb jegyet a part-
nerek közül, s aktívan részt vállalt a szervezésben. 
„Éppen ezért csalódással kellett tudomásul ven-
nünk, hogy az általunk beharangozott előadók 
kevésbé tartották fontosnak a rajongókkal való 
személyes érintkezést, mint ahogyan azt szeret-
tük volna. Ez látszott a közönségtalálkozóból 
és a koncertet követő közös buli elmaradásá-
ból is. Bár nem a mi hibánk, társszervezőként 
kötelességünknek érezzük azt, hogy elnézést 
kérjünk mindazoktól, akik a közönségtalálkozó 
után szomorúan kellett távozniuk” – áll a közle-

ményben. A koncert előtti közönségtalálkozón 
sok autogramvadász rajongó hoppon maradt: a 
félórás késéssel érkező fellépők menedzsere igen 
rövidre szabta a közönségtalálkozót, s a fényké-
pezőgépeket is tilos volt használni, mivel me-
nedzserük szerint a sztárokról előnytelen fotók 
készültek volna a kimerítő utazás után. A kon-
cert utánra meghirdetett buli helyett Takácsék 
információink szerint a Septimia jacuzziját vá-
lasztották. Az UIET összességében pozitívnak 
értékeli az eseményt, s ígérik, a hibákból levon-
ták a következtetéseket, amire a jövőben foko-
zott figyelmet fordítanak.

Terepszemle. Jobb minőségű vizet ígérnek fotó: Máthé lászló ferenc 

számok, adatok

A Fenyédet és Felső boldogfalvát is ellátó rendszer a terelőút szomszéd-
ságában elhelyezkedő vízkiviteli műtől kapja a vizet. Itt három szivaty-
tyú dolgozik azért, hogy két nagy vezetéken keresztül a 2,3 kilométer 
távolságra és 54 méterrel magasabban elhelyezkedő víztisztító állomásra 
jusson a nyersvíz. Az AquaPac-ot Prominent típusú szivattyúkkal adagol-
ják, a vegyszert egy-egy 6,5 m3, 10,5 m3-es és öt darab 1 m3-es tartályban 
tárolják. Az ülepítőmedencék Dorr típusúak, a szűrőházban gravitációs 
átfolyású gyorsszűrőket működtetnek, a szűrőrőteg kvarchomokból áll, 
illetve időnként sűrített levegővel is átmossák a vizet. Az ivóvíz fertőtlení-
tése klórgázzal történik, ezt folyékony állapotban 500 literes hordókban 
tárolják, és két Advance típusú klórgázadagoló segítségével vezetik a víz-
tároló medencékbe. A két föld alatti víztároló medence egyenként 2500 
m3 térfogatú, és a szűrőházak alatt helyezkedik el. A víztisztítómű által 
termelt ivóvíz két, egyenként 500 mm átmérőjű acélvezetéken át szabad-
eséssel indul el a város felé. A vízhálózat összhossza kb. 73 km, a vezeté-
kek kora nagyrészt 30–40 év. A hálózat Székelyudvarhely lakosságának 
93 százalékát, azaz kb. 34 500 főt lát el ivóvízzel.


