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> Föld napi medertakarítás. Nagytaka-
rítást szervez holnap Székelyudvarhely Pol-
gármesteri Hivatala. A város területén lévő 
folyóvizek partjait, medrét kívánják rendbe 
tenni: a Nagy-Küküllő, a Varga, Fehéres, Árpád, 
Bosnyák és Szejke patakokat takarítanák meg. 
A medertakarításhoz várják a városlakók, civil 
szervezetek, iskolák segítségét, akik a hivatal 
városgazdálkodási osztályán jelentkezhetnek. 
A medertakarítók holnap reggel kilenc órakor 
találkoznak a polgámesteri hivatal műhelyénél.

> Nem lesz gáz a Bethlenben. Az E-ON 
gázszolgáltató felhívja a székelyudvarhelyi la-
kók figyelmét, hogy április 21-én a város több 
utcájában szünetel a szolgáltatás 10 és 14 óra 
között. Szünetel a szolgáltatás a következő ut-
cákban: Győzelem utca (páratlan oldal, 1-től 
7-ig), Morum bejárat (1., 2. és 4. szám), Virra-
dat bejárat (2. és 4. szám), Téglavetők bejárat 
(2., 4., 5., 7., 8. szám), Virágok sétánya, Kiskö-
ved utca, Ifjúság bejárat, Gyepes bejárat. A gáz-
szolgáltatás a munkálatok befejezése, vagyis 14 
óra után fokozatosan indul újra. A szolgáltató 
felkéri a fogyasztókat, hogy az újraindulást kö-

vető 30 percben kövessék figyelemmel gázzal 
működő berendezéseiket. Szivárgás észlelése 
esetén ezt jelezni lehet a 0265–200928-as 
vagy a 0800–800928-as telefonszámok vala-
melyikén.

> Új művelődési otthont építenek. 
Küküllőkeményfalván új kultúrház építési 
munkálatai kezdődnek, amelyhez Hargita 
Megye Tanácsa is hozzájárult. Az alapkőle-
tételre április 20-án, ma déli tizenegy órakor 
kerül sor a küküllőkeményfalvi általános is-
kola udvarán.

Körkép
udvarhely

„száznyolcvanhat lejt fizetünk 
a városnak azért a huszonkét 
négyzetméteres területért, amin 
a garázsunk található, s közben 
nem kapunk semmit cserébe: 
az elmúlt húsz évben nem volt 
semmilyen beruházás, nincs 
csatornázás, víz, villany” – for-
dultak panaszukkal a hargita 
népéhez a Függetlenség sugárút 
Bethlen negyedi lakói. Az itt élők 
nehezményezik, hogy a hármas-
ból átkerültek az egyes, vagyis 
a legdrágább adózási övezetbe, 
miközben a forgalomváltozások-
nak köszönhetően sokan három 
kilométert kell kocsikázzanak 
garázsukig. Panaszukat novem-
ber harmincadikán iktatták a 
polgármesteri hivatalban. azóta 
sem kaptak választ.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Bara Márton harminchat éve 
költözött a Függetlenség 
utcába. „Lépcsőházunkban 

akkor összesen négy autó volt, 
most pedig huszonkettő van” – 
említ egy igen beszédes példát az 
Udvarhelyen egyre növekvő gép-
kocsiforgalomra. A tömbházak 
körül igen nehéz a parkolás, ezért 
sok tulajdonos este kiviszi garázsá-
ba az autóját – a légvonalban húsz 
méterre található építményekig 
viszont három kilométert kell ko-
csikázni... 

az egyes adózási övezetbe
sorolták a garázsokat
A lakóknak azonban nemcsak ez 

fáj: „Eddig a hármas adózási övezetbe 
tartoztunk, tavaly viszont áttettek az 
egyesbe, vagyis a legdrágábba, évente 
vagy negyven lejjel többet fizetünk” 
– panaszolták tegnapi helyszíni te-
repszemlénk során a lakók, felróva 
a városvezetésnek, hogy az elmúlt 
húsz évben a befolyt tetemes összeg-
ből semmit nem fordítottak vissza: 
„még kanalizálás sincs, a dombról 
a víz mind befolyik, ahogy az Isten 
adta”. Azt mondják, a garázsok gyak-

ran feltelnek vízzel, s a közvilágítás 
hiánya miatti betöréseken kívül ez is 
bosszantó, „pláne, ha az ember éven-
te otthagy a hivatalban közel kétszáz 
lejt. Közben nem fordítanak vissza 
egy banit sem, ez így tiszta haszon, 
ugyebár...”

Hiába, hogy a garázsok közel, 
légvonalban húsz méterre vannak a 
tömbházakhoz, az egyirányúsítás kö-
vetkeztében autóval mintegy három 
kilométert kell kocsikázni a paneltől 
a garázsig. „Ki lehet számítani, ez 
mennyi üzemanyagot jelent havonta, 
évente” – mondja Bara Márton. 

nyolcpontos kérés, 
nulla pontos válasz
A lakók tavaly november harmin-

cadikán 39701-es számmal iktatva 
egy nyolcpontos kérést nyújtottak 
be a polgármesteri hivatalhoz – erre 
a mai napig nem kaptak választ. Fel-
róják a mindenkori városvezetésnek, 
hogy húsz év alatt nem tettek sem-
mit az említett övezet karbantartá-
sáért, korszerűsítéséért („legalább 
annyit mondjanak, hogy nem csiná-
lunk semmit, s kész”), kérték, hogy 
számoljanak el, mire költötték el az 
általuk befizetett adót; kértek köz-
világítást, kanalizálást, útjavítást, és 
természetesen azt, hogy kerüljenek 
vissza a hármas adózási övezetbe. 
„Azt is szeretnénk tudni, hogy kik 
döntenek az ilyesmiről, hozzák nyil-
vánosságra ezen személyek névsorát, 
hogy legalább nézzünk a szemükbe” 
– mondják a lakók, hozzátéve: sze-
rintük joguk van ahhoz, hogy a bér-
megállapításnál a lakók képviselői 
közül is legyen jelen valaki. Bara 
Márton azt mondja, a polgár-
mesteri hivatalnak furcsa módon 
még pontos dokumentációja sem 
volt a szóban forgó területről: 
„én vittem nekik a tervező által 
készített hivatalos rajzot, az építke-
zési engedélyt, azt másolták le, mert 
nekik nem volt meg”.

A polgármesteri hivatal illetéke-
sei tegnap kapásból nem tudtak véle-
ményt nyilvánítani a témával kapcso-
latban, mára ígértek konkrét választ.

székelyudvarhely Polgármesteri 
hivatala a 2011-es évre hat téma-
körben írt ki vissza nem térítendő 
támogatásokról szóló programot, 
pályázatot. A leadási határidő le-
járt, a hivatalban pedig elkezdő-
dött a beérkezett anyagok feldol-
gozása, értékelése, és várhatóan 
május elején már szerződni is tud-
nak a nyertesekkel. 

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

Dobai Pataki Virág, a polgár-
mesteri hivatal munkatársa 
arról tájékoztatott, hogy szo-

ciális tematikájú pályázatot 18 szerve-
zet adott le, versenysporthoz kapcsoló-
dó tevékenységek támogatására 27-en 
jelentkeztek, környezetvédelmi és fej-
lesztési ötletekkel 13-an hozakodtak 
elő, továbbá kulturális programokra 
54-en, ifjúsági és nevelési programok-
ra pedig 40-en kértek támogatást, il-
letve az aktív és egészséges életmódot 
népszerűsítő tevékenységek támoga-

tására 23-an tettek le pályázatot. „A 
korábbi évekhez képest most sokkal 
több pályázat érkezett. Vélhetően 
mindez a válságnak tudható be, hisz 
a letett költségvetésekből is kiderül, a 
szervezeteknek kevesebb a pénzük, 
sokuk azért kért támogatást, hogy 
fenn tudjon maradni, hogy kimerült 
forrásait pótolni tudja” – részletezte 
Dobai Pataki Virág, majd azt is em-
lítette, a legtöbben rendezvények 
szervezésére, működési költségek fe-
dezésére kértek támogatást. „Többen 

felkészületlenül érkeztek, látszott, túl 
sok időt nem szántak a témára, ezért 
jócskán igénybe kellett vennünk ma-
gunkat, hogy pályázatuk összeálljon, 
illetve, hogy egyáltalán számunkra is 
kiderüljön, mivel és mire is szeretné-
nek pályázni” – magyarázta Dobai 
Pataki Virág, aki azt is előrevetítette, 
mindezek tükrében, ha lesz még pá-
lyázati kiírása a polgármesteri hiva-
talnak, előtte felkészítőt tartanak az 
érdeklődőknek, hogy ne szülessen 
ennyi hiányos, hibás pályázat.  

Az adózási övezet átminősítése miatt panaszkodnak a Bethlen negyediek

Ítélethirdetés 
Szász ügyében

tegnap sajtótájékoztatón fejezte ki 
örömét az új magyar alaptörvény 
elfogadásáért Szász Jenő. Az MPP 
elnökének boldogságát tetézhe-
ti a csíkszeredai törvényszék is, 
amennyiben visszahelyezi szászt 
alpolgármesteri tisztségébe.

J. Á.

Amagyar Országgyűlés hétfőn 
elfogadta Magyarország új 
alaptörvényét, ennek kap-

csán tegnap Szász Jenő, a Magyar Pol-
gári Párt elnöke kiemelte: míg a régi 
alkotmány úgy fogalmazott, hogy a 
Magyar Köztársaság felelősséget érez 
a határon túli magyarokért, addig az 
új szerint „Magyarország felelőssé-
get visel a határon túli magyarokért.” 
Szász szerint a kettő között óriási a 
különbség, hiszen az új megfogalma-
zás szerint Magyarország államfőjétől 
kezdve valamennyi intézmény közjogi 
kötelezettsége mostantól a határon 
túl élő magyar közösségekben is gon-
dolkodni. Örvendetesnek tartotta, 
hogy az új alkotmány kimondja: va-
lamennyi magyar állampolgárnak, 
így a határon túl élőknek is választói, 
megválaszthatósági joga van. „Nem 
létezik kétfajta állampolgárság, nincs 
diszkrimináció, élhetünk valamennyi 
állampolgári jogunkkal, ez minden-
képpen óriási előrelépés közösségünk 
számára is” – hangoztatta Szász Jenő. 
Az MPP-elnök szerint a románok is 
példát vehetnének arról, hogy az új 
magyar alaptörvény nemzetalkotó 
tényezőként fogalmazza meg a ma-
gukat nem magyar nemzetiségűnek 
valló nemzeti közösségeket: „Azáltal, 
hogy saját választásokat, kisebbségi 
önkormányzatokat hozhatnak létre, 
elismerik kollektív jogaikat, azaz a sze-
mélyelvű kulturális autonómiát, s ez 
példamutató lehetne Románia számá-
ra is” – mondta Szász. Úgy ítélte, a tör-
vény Magyarország felemelkedésének 
és a magyar nemzetnek mérföldköve 
lehet, de „rajtunk is múlik, hogyan 
töltjük fel tartalommal a törvény kí-
nálta lehetőségeket”. A Hargita Népe 
kérdésére Szász kitért arra is, hogy 
az alpolgármesteri tisztségéből való 
felfüggesztésről szóló 2011/13-as ön-
kormányzati határozatot – amint azt 
már hírül adtuk – megtámadta a csík-
szeredai törvényszéken, amely tegnap 
tárgyalta az ügyet. Ítélethirdetés mára 
várható, de bármiről szóljon is az, bo-
rítékolható, hogy a végső szót a maros-
vásárhelyi táblabíróság mondja ki.


