
Tegnap soros havi ülését tar-
totta Székelyudvarhely önkor-
mányzata. Két RMDSZ-es taná-
csos hiányzott, így a polgáriak 
dönthették el, mi „megy át” és 
mi nem. A testület vízdíjat emelt 
és ráerősített a törvényre: tilos 
járdán parkolni.

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

Az Aqua Nova Hargita Kft. 
(ANH), vagyis Szé kely
udvarhely vízi közműszol

gáltatója öt éve vállalta, hogy egy 
kilencmillió eurós banki hitelből a 
településen hálózatkorszerűsítést 
végez. Jó úton is haladnak, számos 
utcában cserélték a vezetékeket, il
letve pár hónapja a víztisztító állo
más modernizálása is folyamatban 
van. A hitelből végzett beruházások 
viszont áremeléssel járnak: decem
berben 20 százalékos módosítást 
kértek, az önkormányzat 10 száza
lékot hagyott jóvá, a tegnapi ülésen 

így újból 10 százalékos árkiigazítást 
kérvényeztek. A két nagy frakció 
megszavazta az előterjesztést, a zöld 
párti Jakab Attila meg is jegyezte: 
„Mutyiznak a városlakók háta mö
gött, hisz bár a két nagy párt tagjai 

folyton vitatkoznak, ezekben a kér
désekben mindig egyetértenek.” Be
nedek Árpád Csaba kérte: 2013ig 
ne legyen újabb vízdíjemelés. Ányos 
József, a Debreceni Vízmű Zrt., va
gyis az ANH anyavállalatának ve

zérigazgatója tudatta: a 9 millió 75 
százalékát 3,5 lejes euróárfolyamon 
vették fel, most pedig az összeget 
több mint 4 lejben törlesztik – ezért 
is az áremelés.

A testület egy következő napi
rendi pontban négy megüresedett 
ifjúsági (ANLs) lakást kellett vol
na kiutaljon, a polgáriak tartózko
dása miatt viszont napolták a té
mát. A város világbanki támogatás
ból 1,6 millió lejt igyekszik megpá
lyázni egy szervesanyagtároló telep 
megépítésére, melyen svájci modell 
szerint megfelelő körülmények kö
zött tárolnák az állattartó gazdák
tól összegyűjtött trágyát – kiderült 
ugyanis, hogy számos kút vizében 
magas a nitráttartalom. Két lehetsé
ges helyszínt jelöltek meg: a Termés 
utca végében vagy a Cekendtetőn 
az AVEtelep szomszédságában épül
hetne fel – mindkét helyen a város
nak van saját területe. A polgáriak 
közölték, a témában addig nem sza
vaznak, amíg nem történik egyezte

tés a bethlenfalvi közbirtokosság
gal, illetve amíg nem tisztázzák, kié 
a kijelölt terület: a közbirtokosságé 
vagy a városé.

A testület döntött parkolási 
ügyben: vidékieknek is megenged
ték, hogy parkolóbérletet váltsanak, 
illetve ráerősítettek a törvényre: 
tilos gépjárművel a fizetéses parko
lási övezetekben, vagyis javarészt a 
városközpontban a járdán történő 
megállás, állomásozás. Érdemes te
hát figyelni a tiltó táblákat, melyek 
hamarosan kikerülnek bizonyos 
járdaszakaszokra. Az ülésen az is 
elhangzott: várhatóan augusztus 
elsejétől kattogni fognak a kerék
bilincsek. A tanácsosok úgy ér
veltek, kell a kerékblokkolás, hisz 
sokan nem fizetnek parkolódíjat. 
Az önkormányzat egy szociális jel
legű kérdést is rendezett: „aki nem 
dolgozik, ne is kapjon szociális se
gélyt” alapon elfogadták a támoga
tásban részesülő 120 személy idei 
munkatervét. 
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> Másfélezer angol könyv. A Székely
udvarhelyi Városi Könyvtár köszönetét fejezte 
ki az Amerikai Egyesült Államokban élő Fred 
Robeynek, aki közel másfélezer angol nyel
vű könyvet juttatott el az International Book 
Project által az intézménynek. Fred Robey a 
Közösségi Alapítvány több projektjét támo
gatta, nyugdíjba vonulása után jövedelmének 
jelentős részét jótékony célokra fordítja. Robey 
könyvadományának célja a tanulás, olvasás és 
az igényes szórakoztatás.

> Megvannak a haranglopók. „Állítólag 
rendőrkézre kerültek a kirulyfürdői harangot 
eltulajdonítók, a rendőrség viszont egyelőre 
nem fedi fel kilétüket” – mondta lapunknak 
Lázár Zoltán, Lövéte polgármestere. A község 
lakói a Szent Jánosnapi búcsún a haranglábból 
készült keresztnél emlékeztek a gyalázatos ese
ményre. A polgármester elmondta még, az új 
harang felállításába az egyház is besegít.

> Udvarhelyen a Bozótvidék. Magyaror
szági és romániai turnéja során Udvarhelyre is 
ellátogat a Land covered with briar nevű (Bo

zótvidék) svájci alternatív rockzenekar. A há
romtagú formációban Rahel Steiner basszusgi
tározik és énekel, Andrej Marffy dobol és ő is a 
samplefelelős, illetve Christian Aregger gitáron 
játszik. Kísérleti zenét játszanak, Myspaceen is 
hallgatható zenéjük alapján nem is nagyon le
het őket beskatulyázni, talán az indie műfaj áll 
legközelebb hozzájuk. Ám meglehet, maguk 
sem tudják pontosan, milyen muzsikát játsza
nak, hisz zenéjükről így vallanak: „Monoton 
komputerhangon ismétlődik egy nyelvkurzus 
fejezete, és a beszédtöredék lassan hangképpé, 
ritmussá válik,  a szó már csak »útjelző«. Nem 

feltűnést keres ez a zene: csak útnak indul, hall 
és lát, érez és csodálkozik. Nyugtalanság festi át 
a hangszíneket, idegenség beszél idegen nyelven, 
és gyermekhang mesél egy távolközeli csillagról: 
papírcsillag a kivágott fenyő csúcsán, titokzatos, 
örök égitest... Bár minden rezdülés végtelenül 
gondos munka eredménye, mégis improvizáci
óként hat: az örökké visszatérő dolgok egyszeri
ségét énekli. Éli a pillanatot, s az élet csupa ilyen 
pillanatból áll. Így lehet ma is újat mondani ma
gányról, lemondásról, vágyakozásról, természet
ről, szerelemről és szeretetről.” A zenekar július 
2án, szombaton a G. Caféban játszik.

TAnácSüléS SZéKelyuDvARhelyen

Vízdíjat emeltek, betiltották a járdán parkolást 

„ez csak a kezdet! néhány éven 
belül robbanásszerűen egy egész-
séges turisztikai élet alakul ki a 
térségben” – reagált lázár Zol-
tán arra a hírre, miszerint egy 
hónapon belül a lövétei önkor-
mányzat tulajdonába kerülnek a 
kirulyfürdői tábor villái. Lövéte 
polgármestere lapunknak nyilat-
kozva nem leplezte örömét, hi-
szen – mint mondja – három éve 
lobbiznak a cél érdekében.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro
Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Lázár Zoltán szerdán értesült 
a nagy hírről: a 2011/620as 
kormányrendelet értelmében 

tizenkét kirulyfürdői villa átkerül az 
állam köztulajdonából Lövéte köz
ség köztulajdonába, a helyi önkor
mányzat ügykezelésébe. A szaktárca 
az ügykezelési jogot eddig a Sport és 
Ifjúsági Országos Szakhatóság, illetve 
a Hargita Megyei Sport és Ifjúság
ügyi Igazgatóság révén gyakorolta. A 
tizenkét villa – melyből három a het
venes években, a többi pedig a két vi
lágháború között épült – összfelülete 

másfélezer négyzetméter, leltári érté
kük több mint egymillióhatszázezer 
lej. A tizenegy éve használatlanul 
álló tábori javak átadásátvételére 
egy hónapon belül kell sort keríteni. 
A lövétei önkormányzat nem változ
tathatja meg az ingatlanok eredeti 
rendeltetését: továbbra is ifjúsági 
turisztikai célokra kell használja, a 
kötelezettség be nem tartása azt ered
ményezheti, hogy az ingatlanok visz
szakerülnek állami köztulajdonba.

„Három éve lobbizunk a megyei 
tanáccsal, az ifjúsági igazgatóság is 
nagy segítségünkre volt. Nagyon 
örültem a szerda reggeli telefonhí
vásnak, s együttműködésünk ered
ményeként egy olyan kormányhatá
rozatot sikerült előkészíteni, amely 
zöld utat is kapott” – lelkendezett 
lapunknak nyilatkozva Lázár Zol
tán. A lövétei polgármester nagy 
megvalósításként értékelte a döntést, 
s mint mondta, „egyszer kifújjuk 

magunkat, örülünk egy kicsit, az
tán nekiállunk a munkának, hiszen 
harminc napon belül át kell vegyük 
az ingatlanokat”. Munka azután is 
lesz bőven, hiszen az egykor szász 
tulajdonban lévő, majd államosí
tott villák többségét valószínűleg 
le kell bontani, bár erről csak egy 
szakszerű felmérés után döntenek. 
„Mostantól azon kell dolgoznunk, 
hogy pénzt szerezzünk, visszaadjuk 
az eredeti rendeltetésüknek, aztán 
meglátjuk, hogy s mint fogjuk mű
ködtetni” – mondja Lázár Zoltán. 
A településvezető abban remény
kedik, hogy a tábor újjászületése 
hasznot is hoz az önkormányzat 
konyhájára. „Ha az utat is leasz
faltozzák, akkor robbanásszerű 
fejlődés következhet be a térség tu
rizmusában, hiszen minden feltétel 
adott lesz, hogy a vendég jól érezze 
magát, arról nem beszélve, hogy új 
munkahelyek is teremtődnek.”

A hír kapcsán Borboly Csa
ba megyeitanácselnök elmondta, 
min dent megtesznek azért, hogy a 
kirulyfürdői táborhoz hasonlóan a 
homoródfürdői, marosfői és az úz

völgyi táborozóhely is önkormány
zati tulajdonba kerüljön, és így a he
lyi igényekre alapozva kezelhessék 
őket. „A romosodó, használaton 
kívüli táborozóhelyeket európai 
uniós pályázati és állami költségve
tésből származó forrásokból szeret
nénk felújítani. Meggyőződésem, 
hogy ezek korszerűvé tétele nagy
ban hozzájárul a megye és az egész 
Székelyföld turisztikai potenciáljá
nak növeléséhez.”

A lövéTei önKoRMányZAT TulAjDonábA KeRülneK A RoMoS villáK

Újjászületik a kirulyfürdői tábor

Kirulyfürdői villa. Régen táboroztak itt diákok fotó: mihály lászló


