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A „felelőtlen crossmotorosok 
és quadosok száguldozása” el
len emelték fel hangjukat az 
Er délyi Magyar Nemzeti Tanács 
udvarhelyszéki szervezetének 
tagjai a székelyudvarhelyi önkor
mányzat legutóbbi ülésén. Nagy 
Pál, a széki szervezet elnöke azt 
rója fel a városvezetésnek, hogy 
ed digi javaslataikat méltatlan 
mó don (el)hallgatás övezi. Az 
MPPsek szerint azonban ezek 
többnyire okafogyottak, hiszen 
ugyanezeket a problémákat ők 
már korábban felvetették.
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„Rengeteg panasz érke-
zett hozzánk, hogy a 
crossmotorosok és a 

quadosok összevissza száguldoz-
nak lakott területeken” – nyilat-
kozta megkeresésünkre Nagy Pál. 
Az udvarhelyszéki EMNT elnöke 
azt mondja, saját szemével is több-

ször látta, amint a csereháti lakó-
negyedben, illetve a felső Bethlen 
negyedben egyre többen divatot 
űznek abból, hogy terepmotorja-
ikkal végigrobognak. „Csendet há-
borítanak és a lakosok testi épségét 
is veszélyeztetik, főleg a gyereke-
két” – mondja Nagy. Az EMNT-
sek ezúton is felhívják a városveze-
tést, hogy a vonatkozó törvények 
alkalmazásával, a helyi rendőrséget 
is bevonva, „hozzanak olyan hatá-
rozatot, melynek gyakorlatba ül-
tetésével a lakott területen kívülre 
szorítható a motorsportnak e rosz-
szul értelmezett, közveszélyes gya-
korlási módja”.

Nagy Pál azt is felrója az ön-
kormányzatnak, hogy az eddig 
benyújtott javaslataikat nem vették 
figyelembe, pedig ezekről szerinte 
legalább tárgyalniuk kellett volna: 
„a 2009-es Székelyföldi Önkor-
mányzati Nagygyűlések határoza-
tai, március 15-e, a szabadság ünne-
pe, a székely zászló ügye, a Lakossá-

gi Nyilvántartó Iroda helyszínének 
helyzete, az anyanyelvhasználat és a 
nyelvi jogok kérdése”.

Nagy úgy véli, a várost gyakran 
sújtó áramszünetekre vonatkozó 
problémafelvetésük sem veszített 
érvényességéből. „Az önkormány-
zat nem állt a tavalyi erőszakos 
események kapcsán elindított 
kezdeményezésünk mellé sem. Az 
EMNT feltett szándéka, hogy en-
nek ellenére létrehozza városunk-
ban A Közbiztonságért nevű kö-
zösségi testületet” – mondja Nagy, 
hozzátéve: semmit sem értek el a 
városlakók azzal, hogy a testület 
elfogadta az elégedett rendőrfő-
nök beszámolóját, hiszen „azt ta-
pasztaljuk, hogy továbbra is kettős 
mérce folyik a rendőrség részéről, 
napirenden vannak a kivételezések, 
szemhunyások”.

„Mike Levente, az MPP-
frakció tagja három hónapja szaj-
kózza a quadosok ügyét, ezzel 
elkésett az EMNT” – mondja 
Molnár Miklós. A polgári taná-
csos szerint a székelyföldi önkor-
mányzat nagygyűlésének határo-
zatait mások mellett az MPP-sek 
is megszavazták. „Furcsállom, 
hogy ezek után ezt tették le az asz-
talunkra, arról nem beszélve, hogy 
Nagy Pált nem láttuk a sepsiszent-
györgyi nagygyűlésen.” Molnár 
azt mondja, fotók tanúskodnak 
arról, hogy a székely zászlót Gálfi 
Árpád MPP-s tanácsos tűzte ki a 
városházára, ami pedig március 
15. ünnepnappá való nyilvánítását 
illeti, „ezt a zöld párti tanácsossal 
mi már az ünnep előtt megsza-
vaztuk, más kérdés, hogy azóta is 
csend van erről. Ezért kértük is a 
legutóbbi ülésen, nézzenek utána, 
mi a helyzet a határozattal”. Ami a 
közbiztonságért dolgozó testület 
felállítását illeti, Molnár elmondta, 
jó ötletnek tartják, s már egyeztet-
tek is erről az EMNT-vel. „Elkép-
zelésünk szerint egy tanácsosok-
ból, ügyészből meg rendőrből álló 
bizottság fogadóóráján a megfé-
lemlített emberek is inkább meg-
nyílnának, beszélnének, így gátat 
lehetne szabni a jelenségnek.”
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> Pénzt kaptak az udvarhelyszéki települé-
sek. A pénteki Hivatalos Közlönyben is meg-
jelenő kormányhatározat értelmében közel 
másfél millió lejt kaptak az udvarhelyszéki 
önkormányzatok. Az áruforgalmi adóból 
visszaosztott összegek nagy segítségére lehet-
nek az önkormányzatoknak, hiszen a célirá-
nyosan következő munkálatokat végezhetik 
el – összesen 530 ezer lej értékben: művelő-
dési házak modernizálása Alsóboldogfalva, 
Varság és Homoródújfalu esetében, a bol-

dogfalvi, fenyédi, etédi, románandrásfalvi 
és kányádi polgármesteri hivatalok épületé-
nek felújítása, utak és járdák korszerűsítése 
Parajdon, Románandrásfalván, Fenyéden és 
Székelykeresztúron, valamint a galambfal-
vi sportpálya fejlesztése. További 960 ezer 
lejt általános kiadások fedezésére kaptak az 
udvarhelyszéki települések: Etéd, Fenyéd, 
Korond, Székelykeresztúr, Oroszhegy, Fel-
ső boldogfalva, Lövéte, Almás, Oklánd, 
Szé kely udvarhely, Galambfalva, Parajd, Má-
réfalva, Siménfalva, Kányád, Varság, Szent-
egyháza, Zetelaka.

> Jövő hétvégén sörfesztivál Udvarhe-
lyen. Javában zajlanak a minifocipályán sorra 
kerülő tizennegyedik udvarhelyi sörfesztivál 
előkészületei. A ma kezdődő esemény másnap-
ján színpadra lép az idei Csillag születik tehet-
ségkutató nyertese, László Attila, az All Timers 
Band és a Face Today, utána DJ Barneey szol-
gáltatja a talpalávalót. Szombaton a V-Tech 
koncertezik, fellép még az Orpheus, a Dead 
Smile és a Party Cover Band, majd Beatjocc 
irányításával beatbox-verseny zajlik. Vasárnap a 
megasztáros Kökény Attila lép fel, valamint a 
Heaven’s Tear, a Gloomy Afternoon és  a Cold 

Taste. Délelőttönként gyerekkuckóba várják 
a kicsiket, vasárnap pedig főző- és szépségver-
seny színesíti az eseményt.

> Lesz egy kis áramszünet. A villamossá-
gi vállalat vezetősége felhívja a lakosság figyel-
mét, hogy ma 9 és 15 óra között javítási mun-
kálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás 
Zetelakán és Küküllőkeményfalván. Szintén 
ma, 8 és 15 óra között nem lesz áram Szent-
egyházán a Vitusok, Ady Endre, Kalász és a 
Bethlen Gábor utcában, utóbbiban a 35-ös és 
100-as házszám között.

Másodszor is leromboltatta a 
Pongráctetőn tanyázó gombá
szók szállását a gyergyó szent
miklósi városháza. A lakók – 
akárcsak az előző intézkedéskor 
– elmenekültek a helyszínről.
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Több hete tart a huzavona 
a Gyergyószentmiklósi 
Polgármesteri Hivatal és 

az illegálisan táborozó gombá-
szók között. Az önkormányzat 
nem nézi jó szemmel a szabály-
talankodókat, ezért számtalan 
felszólítás és figyelmeztetés után 
egyszer már lerombolták fából 
összetákolt nyári szállásukat. Az 
idegenből érkezett gyűjtögetők 
haladékot kértek, hogy beszerez-
zék a maradásukhoz szükséges 
iratokat, de miután ígéretüknek 
nem tettek eleget, a városgond-
nokság munkatársai és a helyi 
rendőrök másodszor is szétszed-
ték a faépítményeket. A lakók 
tudtak a razziáról, ezért ruháikat, 
javaik egy részét gondosan elrej-
tették a közeli omladozó házban 
– melynek faanyagából már több 
rendben építkeztek –, és elhagy-
ták a helyszínt. Korábban hatá-
rozottan állították, beszéltek a 
terület tulajdonosával, és enge-
délyt is kaptak, hogy táborozhas-
sanak. Az iratot azonban nem 
tudták megmutatni, építkezési 

engedéllyel sem rendelkeztek a 
nyári tábor felállítására.

Közben az útszéli árusok egy 
része már az önkormányzat ál-
tal biztosított 6 négyzetméteres 
faházikókban kínálja termékeit. 
A Pongrác-tetőn két építmény 
áll, az egyikben mézet árulnak, 
a másik egyelőre még üres, a ki-
lences kilométerhez szintén két 
ház került ki, azokban is mézet 
kínálnak.

Az árusok havonta 20 lej bért 
fizetnek négyzetméterenként az 
egységes standért. A következő 
napokban még öt faházikó kerül 
a helyére, a költöztetést a polgár-
mesteri hivatal járművével oldják 
meg, ha a bérlők igénylik – tájé-
koztatott Nagy Zoltán alpolgár-
mester. Elmondta azt is, a nagy 
turistaforgalomra való tekintettel 
a közüzem új szeméttárolókat 
rendelt, melyek pénteken érkez-
nek meg és az út mentén több 
parkolóba kerülnek ki, például a 
4-es, 6-os, 9-es kilométereknél. A 
Pongrác-tetőn illemhely is lesz, 
ennek beszerzése és működtetése 
a faházak bérlőinek kötelessége, 
ugyanakkor nekik kell rendben 
tartaniuk a környéket is. A pol-
gármesteri hivatal a nyár folyamán 
gyakran szervez majd razziákat, 
hogy ellenőrizzék az árusokat, 
megbüntessék, aki a szabályok 
figyelembe vétele nélkül kínálja 
portékáját az út szélén.
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Újból lebontották 
a viskókat

ki szólAlT fEl Előbb A MoTorosok EllEN?

A babérokon kapott hajba 
az EMNT és az MPP

Illegálisan épített faház maradványai. Macska-egér harc fotó: lázár hajnal

Nagy Pál széki EMNT-elnök. Vitatott érdemek fotó: balázs attila


