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TilTakozik 
a lakószöveTségi elnök

A minőség-ár 
aránnyal van gond
„a lakók többsége, akik még nin-
csenek leválva, bojlerrel állítja 
elő saját magának a meleg vizet, 
mivel megunták fizetni a hideg 
vizet, esetleg langyosat a meleg 
víz árában” – állítja Szolga tibor, 
a Bethlen 5-ös számú lakástulaj-
donosi társulás elnöke. 

M. L. F.

Szolga Tibor, a Bethlen 5-ös szá-
mú Lakástulajdonosi Társulás el-
nöke szerint Székelyudvarhelyen 

nem a levált lakók, hanem a távhő-
szolgáltatás minőség-ár aránya jelenti 
a valós probémát. „A lakók többsége, 
akik még nincsenek leválva, bojlerrel 
állítja elő saját magának a meleg vizet, 
mivel megunták fizetni a hideg vizet, 
esetleg langyosat a meleg víz árában. 
A fűtés minőségére a többi években 
nem volt panasz, de ezen a télen nem 
működött rendesen” – panaszolta 
Szolga, majd kérdéssel folytatta: „A 
tömbházak alatt is áthaladó vagy a jár-
dákat is fűtő fővezetékek szigetelései 
30-35 év után mit érnek? Mekkora itt 
a hőveszteség? Szerintem ez nem 2-3 
lejt jelent lakrészenként!” – mondta 
a lakástulajdonosi társulás elnöke, aki 
szerint „az árakkal sincs megkímélve 
az udvarhelyi lakosság”. „Egyetértek 
azzal, hogy a közös fűtésről való le-
válásokat csökkenteni kell, hogy a 
rendszer ne szűnjön meg, mert nincs 
mindenkinek lehetősége a leválásra, 
de ezt a folyamatot a szolgáltatások 
minőségének javításával, az árak egy 
elfogadható szintre való hozatalával 
kell tenni, nem a lakosság félretájé-
koztatásával, erőszakos intézkedések-
kel” – vélekedett Szolga Tibor, aki azt 
is nehezményezte, hogy a leválások 
esetében 95 lejről 450  lejre emelték 
a két fénymásolt oldalból álló doku-
mentáció értékét. A társulási elnök a 
csíki Goscom példáját is említette: a 
szolgáltató felajánlotta segítségét azon 
lakrészek fűtésének a leválasztásához, 
ahol a tömbházban csak egy-két lak-
rész maradt a közös rendszeren. Szolga 
azt is kiemelte, hogy társulásuk „ab-
ban az árban fizeti a hőenergiát, amit 
egyszerűen csak leközöltek nekünk, és 
amibe mint fogyasztó, nincs beleszó-
lásunk”, majd úgy summázott: azok, 
akik leváltak a közös fűtésről, vagy 
akik le szeretnének még válni, nem a 
szolgáltatások kiváló minősége, vagy 
az olcsó árak elől menekültek. 

Egy többéves, turisztikai és a vá-
ros imázs szempontjából kényes 
és kellemetlen problémára talált 
megoldást Székelyudvarhely ve-
zetősége: őrző-védő szolgálatot 
bízott meg a városközpontban 
kol dulók „eltüntetésére”. 

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

Messze földön legendássá 
vált, hogy a busszal vagy 
autóval Székelyudvarhelyre 

érkező turistákat a városközpontban 
roma gyerekek serege fogadja, akik se-
gítőkészen végigvezetik az érkezőket a 
településen. Számos YouTube-os videó 
is született a témában: beszélni is alig 
tudó, szakadt ruhás kiskorú romák 
magyarázzák a szoborpark történetét, 
ismertetik szereplőit (a Márton Áron 
téri szobrot nemegyszer Tamási Áron-
ként mutatták meg a turistáknak...), 
s produkciójuk végén mosolyogva 
nyújtják kezüket a fizetségért. 

a szülők kényszerítik 
koldulásra
A gyerekek megbízói valójában 

szüleik, akik a távolból figyelték, 
lesték utódaik működését, majd 
zsebrevágták, a legközelebbi talponál-
lóban le is „gurították” az ily módon 
megszerzett pénzt.  A több éve tartó 
jelenség napjainkra már akkora mé-
retet öltött, annyira kényelmetlenné 
vált, hogy többször önkormányzati 
üléseken is terítékre került, a taná-
csosok számos javaslattal rukkoltak 
elő, végül a polgármesteri hivatal egy 
őrző-védő szolgálatot bízott meg a 

kérdés rendezésével. A biztonsági és 
rendészeti célú szolgáltatásokat nyújtó 
Aramis Kft. azt kapta feladatul, hogy 
koldusmentesítse a városközpontot. 
Mint a vállalkozás vezetője, Csata 
Miklós ismertette, rendfenntartási fel-
adatokkal bízták meg őket, elsődleges 
célként pedig a koldusok eltávolítását 
kapták. „Elkezdődött a turistaszezon, 
jönnek a látogatók a városba, így mi is 
munkába lendültünk. Naponta két-
három emberünk járja a városközpon-
tot, és figyeli a történéseket” – közölte 
Csata, majd azzal folytatta, hogy ed-
dig szerzett tapasztalatuk azt mutatja, 
elérték a kitűzött célt: nem koldulnak 
már a gyerekek a központban. 

Szép szóval tartják távol 
a koldusokat
„Sikerült szép szóval rábírni 

őket, hogy hagyjanak fel ezzel a 
tevékenységgel, szerencsére nem 
kellett a történet tettlegességig fajul-
jon” – magyarázta az őrző-védő vál-
lalkozás vezetője, akitől azt is meg-
tudtuk, a koldulók azért nem adták 
fel olyan egyszerűen a központot, 
működési területüket, próbálkoztak 
fenyegetéssel is, ám végül inkább 
visszábbhúzódtak. A biztonsági em-
berek színrelépését követően lesték 
azok mozgását, és ha az őrök éppen 
a Kossuth Lajos utcában tartózkod-
tak, akkor már futottak is a szobor-

parkhoz, hogy „dolgozzanak” egy 
kicsit. Csata azt is elmondta, az őrök 
munkáját nagyban segítik a köz-
pontban felszerelt térfigyelő kame-
rák, hiszen a Városházán szolgálatot 
teljesítő biztonsági ember figyelni 
tudja az őrök pillanatnyi látókörén 
kívül eső központi részeket is, és ér-
tesíteni tudja őket, ha éppen a köz-
pont másik felén van rájuk szükség. 
„Beszéltünk a gyerekek szüleivel, és 
elmondtuk nekik, ha gyerekeik to-
vábbra is koldulni fognak, értesítjük 
a gyámhatóságot, és akkor gyerek-
pénz meg egyéb állami juttatások 
nélkül maradnak. Úgy látszik, ha-
tott ez” – közölte Csata Miklós. 

Mintegy húszezren látták első er-
délyi turnéjuk során az X-Faktor 
legjobbjait. a rajongók számára 
jó hír, hogy a képernyőről meg-
ismert sztárok visszatérnek, 
Székelyudvarhelyen május 17-én 
koncerteznek.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Elnézést – kezdte tegnapi saj-
tótájékoztatóját Fülöp Im re. 
Az X-Faktor-turné főszer-

vezője, a Defender iroda munka-
társa ismételten bocsánatot kért a 
rajongóktól, amiért az első udvar-

helyi fellépést megelőző közönség-
találkozó balul sült el: a sztárok 
menedzserei tíz perc után lefújták 
a találkozót, s a rajongók fényké-
peket sem készíthettek, mivel az 
„előnytelen lett volna a hosszú uta-
zástól megviselt fellépőkre nézve”. 
Erre május 17-én jobban odafi-
gyelnek: az Udvarhelyszéki Ifjúsági 
Egyeztető Tanács (UIET) részéről 

Antal Lóránt elnök elmondta, so-
kat vaciláltak, hogy ismét beszáll-
janak-e a társzervezésbe, végül úgy 
döntöttek, kiküszöbölik a csor-
bát, sokkal jobban megszervezik 
az újabb találkozót. Erre minden 
esély megvan: a fellépők – Király 
L. Norbert, Vastag Csaba, Vastag 
Tamás, Janicsák Veca és Shodeinde 
Dorka – ezúttal csupán kétszáz ki-

lométerről, Kolozsvárról érkeznek, 
s találkozóra is a sportcsarnokbeli 
koncert után kerül sor a helyszínen. 
Apropó, fellépők: ezúttal nem jön 
Udvarhelyre Takács Nikolas, s mint 
ismert, Wolf Kati az Eurovíziós 
dalfesztiválon képviseli Magyaror-
szágot, itt lesz ellenben a bevallása 
szerint Erdély-rajongó Tabáni Ist-
ván. Megtudtuk, Takács és Janicsák 
ősszel saját zenekarával érkezik 
hozzánk. Az udvarhelyi koncertre 
jegyeket elővételben 25 lejért a Vá-
rosháza téri UIET irodában lehet 
váltani, a helyszínen egy belépő 
harmincba kerül majd.

hírfolyam

> Késő középkori kápolna. Befejezték az 
ásatást a székelyudvarhelyi Jézus-kápolnánál 
a Haáz Rezső Múzeum régészei. A Sófalvi 
András vezette régészcsapat – amint arról 
lapunkban korábban már beszámoltunk – 
a három hét során arra volt kíváncsi, hogy 
egy 1973-ban elvégzett kutatás nyomvona-
lán haladva megállapítsa, a város legrégebbi 
építészeti műemlékeként nyilvántartott ká-
polna Árpád-kori vagy késő középkori. A ré-
gészek szerint a kápolna sokkal inkább késő 

középkori, tizenhat, tizenhetedik századi – 
egyébként a közel négy évtizeddel ezelőtti 
kutatás is erre a konklúzióra jutott.

>  Választmányi ülés a széki RMDSZ-ben. 
Választmányi ülést tartott az Udvarhelyszéki 
RMDSZ, melynek egyik fontos napirendje a 
küldöttgyűlés előkészítése volt. A jelenlévők 
arról döntöttek, hogy május huszadikáig le-
bonyolítják a helyi jelölő küldöttgyűléseket, 
szó esett az SZKT-jelölési feltételekről és az 
SZKT-tagok megválasztásáról is. Ugyan-
akkor május huszadikáig kell benyújtani a 

széki szervezet alapszabályzatát módosítani 
szádékozó javaslatokat, amelyeket egy héttel 
később bírál el a szabályzatmódosító bizott-
ság. Az SZKT-jelölési dokumentációra letett 
óvásokat a széki választási bizottság május 
27-én bírálja el, május 31-én pedig nyilvá-
nosságra hozzák az SZKT-jelöltek névsorát. 
A széki szervezet június 10-én tartja küldött-
gyűlését, amikor sor kerül a hat SZKT-tag 
titkos szavazással történő megválasztására és 
az esetleges alapszabály-módosításokra is. A 
választmányi ülés napirendjén szerepelt to-
vábbá a Regionális Önkormányzati Tanács 

megalakulása, illetve a helyhatósági választá-
sokat előkészítő Erdélyi Konzultáció nevű 
program is, utóbbi célja feltárni az erdélyi 
magyarok problémáit, illetve elvárásait az 
RMDSZ felé. Politikai helyzetelemzésé-
ben dr. Verestóy Attila, az Udvarhelyszéki 
RMDSZ elnöke hangsúlyozta, az RMDSZ 
alapvető célja, hogy közösségünket szü-
lőföldjén gazdagítsa, boldogítsa, s hogy 
Budapestről vagy Brüsszelből nem lehet 
megvalósítani az autonómiát, céljaink el-
éréséhez szükség van a bukaresti politikai 
képviseletre.

a városi parkban is
járőröznek 

A központ védőinek a városi par-
kig terjedő területen van hatáskö-
re, időközönként ott is szétnéznek, 
és hazaküldik a gyepen futballozó-
kat, rendre utasítják a randalírozó-
kat. „Zavaró volt, hogy a turisták 
már nem készíthettek a városban 
egy olyan fényképet, amelyen ne 
lett volna a háttérben ott egy roma 
gyerek, illetve ránk nézve az is ké-
nyelmetlen volt, hogy a turisták 
hazatérve székelyudvarhelyi be-
számolójukban a koldusjelenség-
re is kitértek. Ennek kellett véget 
vetni” – összegzett Csata Miklós, 
majd azt tette hozzá, megbízatá-
suk egyelőre a turistaszezon ide-
jére szól. 

Újra itt az X-Faktor

Tabáni is eljön Udvarhelyre

A szoborparkban nem lesz több koldus, ígérik a rendfenntartók fotó: mihály lászló


