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Székelyudvarhely Polgármesteri 
Hivatala idén március elején hir-
dette meg a 2011-es évre szóló 
pályázatait. Hat kategóriában ösz-
szesen 1,6 millió lejt, mondhatni re-
kordnagyságú összeget igyekeztek 
kiutalni a város költségvetéséből a 
támogatásra érdemes tevékenysé-
get folytató vagy ilyen programmal 
előrukkolók között. 

M. L. F.

Bunta Levente polgármester 
március közepén egy általános 
jellegű felkészítőt tartott az 

érdeklődőknek, majd március végéig 
várták a pályázókat. Ezen a téren is 
kisebb rekord született, hiszen közel 
200-an adtak le pályázatot – a szám 
talán azt is jelzi, gazdasági válságban 
még inkább szükségük van a külön-
böző szervezeteknek a vissza nem 
térítendő támogatásokra. Időközben 
a polgármesteri hivatal fejlesztési 
osztályának munkatársai elbírálták a 
pályázatokat, júniusban pedig a nyer-
tesekkel szerződéskötésre került sor. 

A mozgást és egészséges életmó-
dot népszerűsítő programok támo-
gatására kiírt fejezetnél összesen 23-
an pályáztak sikeresen, a számukra 
megítélt összeg pedig 145 622 lej. A 
kultúra fejezet iránt volt a legnagyobb 
az érdeklődés: 54 sikeres pályázat szü-
letett, melyek támogatására 200 ezer 
lejt hagytak jóvá. Az összegből 90 ezer 
lejt a kiemelt, már bejáratott vagy na-
gyobb tömegeket megmozgató ren-
dezvények támogatására fordítanak. 
Környezetvédelem kategóriában 12 
szervezet jeleskedett, akiknek összesen 
49 975 lejt hagytak jóvá. A profi sport 
támogatására idén 800 ezer lejt fordít 

a város – az összeg 27 szervezet kö-
zött oszlik el. A különböző ifjúsági és 
oktatási tevékenységek támogatására 
39 szervezet pályázott sikeresen, a szá-
mukra megítélt összeg 100 ezer lej.

„Súroltuk a kétszázas jelentkezői 
számot, ebből 164 pályázatot bírál-
tunk el sikeresnek. A szerződéseket 
megkötöttük, és már az elszámolási, 
kifizetési stádiumban vagyunk” – 
tájékoztatott Dobai-Pataky Virág, a 
polgármesteri hivatal fejlesztési osz-
tályának munkatársa, kiemelve, hogy 
idén az önkéntességet, a civil önszer-
veződést igyekeztek motiválni, és úgy 
érzik, a pályázatok révén újabb lökést 
adtak a városnak. „A válság nagyon 
érződik a szervezetek életében, nagy 
volt az igény a támogatásra. Olyan 
szervezet is akadt, amelyik korábban 
más támogatási forrásokból tartot-
ta fenn magát, idénre viszont azok 
kiapadtak, és így került hozzánk” – 
magyarázta Dobai-Pataky Virág, aki 
szerint számos kreatív ötlettel ruk-
koltak elő a szervezetek. „Nagyon 
tetszett nekem például az az ötlet, 
hogy az egyik szervezet a fogyaté-
kosokat, mozgássérülteket szeretné 
megtanítani úszni. Ugyanakkor az 
oktatási intézmények mellett műkö-
dő alapítványok igyekeztek a diákok 
számára alternatívát nyújtani a nyá-
ri szünidő eltöltésére. A kössük le a 
gyereket, hogy ne üljön a számítógép 
elé típusú táborokat, kezdeménye-
zéseket is ötletesnek találtuk.” Leg-
többen a kulturális kategóriában je-
lentkeztek, mint Dobai-Pataky Virág 
fogalmazott, mindez nem véletlen, 
hisz az anyanyelvőrzés és -ápolás ná-
lunk javarészt civil szervezetek szint-
jén történik. 

hírfolyam

> Három autóban öt sebesült. Homo-
ród fürdőről Kápolnás irányába haladt gépjár-
műjével a székelyudvarhelyi 31 éves T. A., aki a 
nedves úttesten előzésbe kezdett. Az illető elve-
szítette uralmát az autó felett, és összeütközött a 
szemből érkező A. P. által vezetett gépjárművel, 
akinek autója emiatt átsodródott a másik sáv-
ra, és útját állta az I. S. vezette autónak – T. A. 
átgondolatlan előzése miatt így hármas baleset 
történt, amely során öt személy sérült, a három 
gépjárműben keletkezett kár értékét pedig 13 

ezer lejre saccolták. T. A. ellen gondatlanságból 
elkövetett testi sértés miatt indul eljárás. 

> Újabb zárjegy nélküli cigaretták. Ked-
den a székelyudvarhelyi rendőrség munkatársai 
a forgalomban szúrták ki a helyi L. E.-t, aki au-
tójában 240 doboz Classic márkájú és 10 doboz 
Esti márkájú zárjegy nélküli cigarettát szállított. 
A rendőrség utólag azt is megtudta, az illető a 
dohánytermékeket egy udvarhelyi kereskedelmi 
egységben szerette volna értékesíteni. L. E.-t a 
törvény alapján 1000 lejre büntették, illetve el-
kobozták a nála talált cigarettákat. 

> Udvarhelyi tolvajt fogtak. A székely-
udvarhelyi rendőrök előállították a 22 éves L. 
P. helyi lakost, aki a május–június időszakban 
három lopást követett el: pénzt és mobiltele-
fonokat emelt el egy lakásból, illetve két gép-
járműből – az ily módon keletkezett kár értéke 
11 000 lejre rúg. A rendőrség az eset kapcsán 
megjegyezte: kiemelendő a lopás módja. Egy 
olyan lakásba tört be, amelynek ajtaját nyitva 
találta, bent pedig senki nem tartózkodott, sőt 
a lakásban egy olyan táskát talált, melyben a 
bankkártya mellett még egy cetli is állt, rajta 
a szükséges PIN-kóddal. A lopást követően 

elsétált a legelső bankautomatáig, és a kártyá-
ról 7000 lejt vett le. Mint kiderült, az összeget 
játékgépeken el is költötte. Az illető ellen lopás 
és betörés vádjával indítanak eljárást. 

> Ma délelőtt áram nélkül marad Far
kaslaka. A villamossági vállalat tájékoztatása 
szerint ma reggel kilenc és délután három óra 
között javítási munkálatok miatt nem lesz 
áramszolgáltatás Farkaslakán a Tölgy, a Transp 
Tur International és a Korond Trans Csavargó 
vállalkozások székhelyén, illetve a pálinkafőz-
dénél és Nyikófején. 

Várhatóan július közepére elkészül 
Székelyudvarhely újabb körforgal-
mának terve, a sikeres versenytár-
gyalást követően pedig akár már 
az ősszel használatba is vehetnék 
az autósok a létesítményt. 

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

Székelyudvarhely önkor mány-
zatának idei első ülésén kellett 
arról döntenie, létesítsenek-e 

újabb körforgalmakat a városban. 
Mint ismeretes, a központi – a Tamási 
Áron, Tomcsa Sándor és Sziget utca 
kereszteződésénél kialakított első – 

körforgalmat mindenki hasznosnak 
találta, ezért többen újabb ilyen pon-
tok kialakítását sürgették. Januárban a 
polgármesteri hivatal két helyszínnel, 
két tervvel rukkolt elő: a II. Rákóczi 
Ferenc, 1918. December 1. és Kuvar 
utca találkozásához tervezett körfor-
galommal kapcsolatosan viszont sok 
ellenvélemény született. A tanácsosok 
drágának, fölöslegesnek, időszerűt-
lennek ítélték a tervet, rábólintottak 
viszont arra, hogy a Bethlen Gábor, 
Tábor és Villanytelep utca kereszte-
ződésében kialakítsanak egy ilyen 
megoldást. Mint érveltek, ez a kör-
forgalom azáltal, hogy szabályozná az 

említett csomópontban a közlekedést, 
a Bethlen Gábor utcai forgalmat eny-
hítené, illetve a Tábor és a Villanyte-
lep utcáknál is segítené a ki-behajtást. 
Ennek a körforgalomnak a kialakítása 
még idei elképzelés: jelenleg a tervezési 
munkálatok zajlanak, illetve időköz-
ben különböző szükséges engedélye-
ket is beszerez a polgármesteri hivatal. 
Várhatóan július közepére készül el 
egy terv, ekkor kiírható a versenytár-
gyalás, majd ha a licit során nem lesz-
nek fellebbezések, „jogi botlasztók”, 
akkor augusztus–október között el is 
készülhet Székelyudvarhely második 
körforgalma.

Az előtanulmányok szerint a 
körforgalom kialakítása során a 
városi járóbeteg-rendelő, vagyis a 
poliklinika feljáratát is módosítani 
kell, a túlsó oldalon pedig egy vil-
lanyoszlopot kell odébb helyezni, 
illetve meglehet, hogy egy keveset 
itt is „kicsípnek” a zöldövezetből. 
Nem kis fejtörést fog okozni, sőt 
akár a munkálatokat is késleltetheti, 
hogy az úttest alatt halad az Aqua 
Nova Hargita víz- és csatornázási 
szolgáltató egyik nagyobb vezetéke: 
valamikor a Villanytelep utcában 
egy nyílt sánc vezette le a Tábor ne-
gyedből az esővizet, ezt a két-három 
méter széles sáncot időközben lefed-
ték, ám jelenleg is víz folyik benne. 
A forgalom könnyítése érdekében 
a rendőrségtől a szülészetig két ak-
tív sávot igyekszik majd kialakítani 
a városháza, illetve ha a rendőrség 
melletti jelzőlámpa nem egyeztethe-
tő össze a körforgalom működésé-
vel, akkor valamikor oda is hasonló 
megoldást alkalmaznak. 

Szabályozzák a Poliklinika melletti cSomóPontot

Udvarhely második körforgalma 
RekoRdméRetű pályázatok

1,6 millió lejes lökést adtak 
a városnak 

A poliklinika szomszédságában lévő útkereszteződés. Megkönnyítené a közlekedést egy körforgalom Fotó: Máthé lászló Ferenc

Önkéntes turistajelzés-festő fiatalok. Pénzzel motivált ötletek  Fotó: Máthé lászló Ferenc
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