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> Áram nélkül. A villamossági vállalat tá-
jékoztatása szerint javítási, felújítási munkála-
tok miatt az elkövetkező két napban az áram-
szolgáltatás kiesésére számíthatnak Zetelaka, 
Küküllőkeményfalva és Homoródalmás 
lakói. Ma nyolc és tizenöt óra között javí-
tási munkálatok miatt nem lesz szolgáltatás 
Zetelakán és Küküllőkeményfalván, illetve 
22-én, pénteken szintén nyolc és tizenöt óra 
között felújítási munkálatok miatt marad 
áram nélkül Homoródalmás.

> Ha fát húzatnak, elveszik a vizet. 
Több szenteg yházi olvasónk jelezte, 
kedden és szerdán újabb vízszünet kö-
szöntött a lakókra, mivel „a településen 
fakitermelés miatt szünetelt a vízszol-
gáltatás”. Burus Ella Mária polgármester 
megkeresésünkre tegnap délben azt kö-
zölte, már helyreállt a szolgáltatás, fo-
lyamatosan töltik a rendszert, de megle-
het, hog y a település eg yes pontjain még 
akadnak gondok. „Ha eső van, azért, ha 
fát húzatnak a patakon keresztül, akkor 
azért, ha építkezés folyik, akkor pedig 

azért szünetel a vízszolgáltatás” – sorol-
ta a polgármester, elismerve, a mostani 
kiesés fahúzatás miatt történt. Kedden 
telefonált eg y lakó a polgármesteri hiva-
talhoz, hog y a Hargita aljában újból fát 
húzatnak át a patakon, ilyen esetben pe-
dig a polgármesteri hivatal a szolgáltatás 
leállítására kéri a vízházat. „Más évek-
hez képest már sokkal jobban állunk, 
próbálunk helytállni. Két-három évvel 
ezelőtt, ha megjelent eg y felhő, már ak-
kor is víz nélkül maradtunk” – mondta 
Burus Ella Mária. 

> Székelyudvarhelyi palánkavató. A 
Vendor Sportklub a polgármesteri hiva-
tallal közösen július 23-án és 24-én, va-
gyis szombaton és vasárnap palánkavató 
streetball-bajnokságra hív kicsiket és nagyo-
kat egyaránt. Mint közölték, a polgármeste-
ri hivatal segítségével felállított palánkoknál 
szombaton, illetve vasárnap fog pattogni a 
labda. Lesznek dobóversenyek, bajnokság, 
sok meglepetés és ajándék. Szombaton az 
eseményre a Móra Ferenc Általános Iskola 
udvarán kerül sor, vasárnap pedig a Sétatér 
mögötti stadion parkolójában. 

Terjeszkedik a székelyudvarhelyi 
Nagy Testvér: a néhány hónapja 
hat városi térfigyelő kamerával 
üzembe helyezett rendszer újabb 
három „vigyázószemmel” bővült. 
Ezúttal a település fő bejárati 
útvonalainál helyeztek el kame-
rákat. 

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

Hónapok óta hat térfigyelő 
kamera lesi a várost és tör-
ténéseit. A helyiek számára 

még kissé szokatlan ez a megoldás, 
ám a nagyobb városok lakói már tud-
ják: a kamerák csendet, nyugalmat 
hoznak, nem utolsósorban könnyítik 
a hatósugarukban történt események 
résztvevőinek beazonosítását. 

Amint arról már beszámoltunk, 
a biztonsági okokból felszerelt elekt-
ronikus figyelőszemekből kettő a 
Márton Áron téren működik, egy 
az Akarat Szövetkezet központi 
gyárépülete felől lesi a Városházát és 
környékét, egyet a Barátok templo-
mának térségére irányítottak, illetve 
két másik kamera a Bethlen negyed-
ben van felszerelve, ahol a parkban 
történteket rögzítik. A kamerák 
által közvetített képeket két helyen 

is figyelemmel követik: a Városháza 
kapusszobájában szolgálatot teljesí-
tő személy, illetve a rendőrség szol-
gálatosa nézi és jelenti az illetékesek-
nek a gyanúsabb eseményeket. Nem 

mellékes, hogy a kültéri térfigyelő 
egységeket infrasugárzóval is ellát-
ták, mindez pedig azt jelenti, hogy 
a székelyudvarhelyi Nagy Testvér éj-
szaka is jól lát. A kamerák által köz-

vetített anyagot nemcsak figyelik, 
hanem rögzítik is: a felvételeket egy 
hónapig számítógép tárolja, bizton-
sági másolat is készül, de a képekhez 
csak a rendőrség férhet hozzá.

A rendszer eredményessége már 
megmutatkozott: a felvételeket a 
rendőrség több alkalommal is hasz-
nálta már beazonosítási céllal, illetve 
bizonyítékként. Csitítottak így már 
gyorshajtót, fogtak tolvajt, sőt néhány 
alkalommal balesetek okait is a ka-
merák segítségével állapították meg. 
A polgármesteri hivatal alig néhány 
héttel a kamerák felszerelését követő-
en már jelentette is: intézkedésük az 
éjszakai randalírozók, rendbontók, 
szombat esti lázban égők körében 
nem a legnépszerűbb, a rendőrség 
viszont további „szemek” felszerelé-
sét sürgette. Sor is került erre, három 
új kamerát helyeztek el a város főbb 
bejáratainál: egyet a Csíkszereda felé 
vezető úton, a Norada gyár mellett, 
egyet a Segesvár irányába tartó úton, 

a barompiac szomszédságában, egyet 
pedig a Szováta felé haladó úton, a 
Hősök sírja mellett. Mindkét haladá-
si irányban figyelik a forgalmat, ezek 
is látnak éjszaka, sőt nagy újdonság, 
hogy a gépjárművek rendszámát is ké-
pesek leolvasni, feltéve, hogy az autó 
nem végsebességgel halad. A három 
városszéli kamerára már korábban is 
több alkalommal szükség lett volna 
– ezentúl segítségükkel elméletileg 
könnyebb lesz fülön csípni a városból 
eliszkoló törvényszegőket. 

Mint ismeretes, nemcsak kültéri, 
hanem beltéri kamerákból is bevásá-
rolt a polgármesteri hivatal, így figye-
lőszemek lesik a Városháza történéseit 
is. Bár a beltéri rendszert többen is el-
lenzik, a polgármesteri hivatal szerint 
segítségükkel többek között lopásra is 
derült már fény.

Székelyudvarhelyen különben 
egyre több üzlet, vállalkozás követi 
a polgármesteri hivatal példáját kül- 
és beltéri kamerák felszerelésével. 
Sőt az egyik helyi internetes portál 
úgy döntött, ha a hivatal a lakókat 
figyeli, akkor ők is figyelhessék a 
hivatalt – ezért egy mozgókamera 
felállításában gondolkodnak, amely 
segítségével a lakók is bepillanthat-
nak a Városháza irodáiba. 

Bírósági döntés érvénytelenítette 
a helyi önkormányzat március 10-i 
határozatát, amellyel március 15-ét 
igyekeztek hivatalos ünnepnappá 
nyilvánítani Székelyudvarhelyen. A 
polgáriak és a zöld párti tanácsos 
azt közölte, fellebbezni fognak. 

M. L. F.

Az utóbbi évben számos szé-
kelyföldi önkormányzat ha-
tározott úgy, hogy március 

15-ét, az 1848–49-es szabadságharc 
kitörésének időpontját, a magyarság 
nemzeti ünnepét helyileg is hivatalos 
ünneppé nyilvánítja – ez az intézke-
dés többek között azt is jelentené, 
hogy az adott településen március 15. 
a közalkalmazottak számára munka-
szüneti nap lenne. Több Hargita és 
Kovászna megyei település önkor-
mányzata próbálkozott a hivatalosí-
tással, ám a prefektusi hivatal formai 
hibákra, tartalmi hiányosságokra, 
valamint egyéb okokra hivatkozva 
minden esetben megtámadta a tanács 

által hozott határozatot. A leggyako-
ribb és legnyomósabb indok az volt, 
hogy a települések túllépték hatáskö-
rüket, a törvény betűi szerint ugyanis 
hivatalos ünnepnapok kijelölésére 
csak a parlament hivatott. 

Székelyudvarhely önkormányza-
tának idei március 10-i ülésén is szü-
letett egy hasonló határozat: bár a 
téma nem szerepelt a napirendi pon-
tok között, az MPP-frakció tagjai 

és a zöld párti tanácsos „felvették” 
a pontok közé, majd meg is szavaz-
ták március 15-e hivatalos ünneppé 
nyilvánítását Székelyudvarhelyen. 
Molnár Miklós polgári párti taná-
csos tegnap arról tájékoztatott, a 
döntésüket követően a téma körül 
nagy volt a csend. „A napokban 
kiderült, miért. Egy július 11-én 
postázott bírósági végzést kaptunk 
kézbe, amely arról számolt be, hogy 

a prefektusi hivatal megtámadta a 
március 10-én hozott 15-ös számú 
tanácsi határozatot, a bíróság pedig 
semmissé nyilvánította. Június hete-
dikén volt a tárgyalás: a prefektúra 
a székelyudvarhelyi tanácsot hívta 
perbe, erről viszont nem értesítettek 
minket, nem is tudtunk az egészről 
semmit” – közölte Molnár Miklós. 
Szerinte „ha szóltak volna, kineve-
zünk egy védőügyvédet, és elmond-
juk érveinket, ám így nem tudtuk”. A 
polgári tanácsos elárulta, ismeretlen 
tettes ellen fontolgatnak bűnügyi 
feljelentést, hisz „valaki a tanács 
nevében átvette az idézést, és nem 
értesített minket, ezért a perben a 
tanácsot nem képviselte senki. Jo-
gászokkal konzultálunk, kaphat-e a 
tett bűnügyi besorolást, és ha igen, 
akkor megtesszük a feljelentést”. 
Molnár azt is tudatta, hogy egyez-
tettek a témában Jakab Attila zöld 
párti tanácsossal, és úgy döntöttek, 
megtámadják a bírósági ítéletet – 
július 22-éig fellebbezhetnek. 

SEmmiSSé nyilvánított tAnácSi hAtározAt 

Pereskedés a „hivatalos” március 15. miatt

Térfigyelő kamerák Székelyudvarhelyen. Rendlesők fotó: Máthé lászló ferenc

Molnár Miklós tanácsos. Feljelentést fontolgatnak fotó: Máthé lászló ferenc

BEkAmErázták A tElEpüléS három BEjárAtát

Városszéli figyelőszemek

A sötét ló és a kerékpárút 

Molnár Miklós a keddi sikertelen 
tanácsülésre reagálva azt mond-
ta, délben kapták meg e-mailen 
a 14 órára időzített azonnali ta-
nácsülésre szóló összehívót. „Úgy 
gondoltuk, egyik napirendi pont 
sem azonnali, nem sürgős” – ma-
gyarázta távolmaradásuk okát. „A 
sötét ló, amiről senki nem beszélt, 
az volt, hogy a három kerékpár-
utas napirendi pont mellett sze-
repelt Udvarhely első negyedévi 
költségvetésének az elfogadása is. 
Valószínű, nem akarják, hogy az 
MPP tudja, mire mennyi pénzt 
költöttek, ezért akarták ily mó-
don sürgősen elfogadni” – érvelt 
a tanácsos, majd úgy összegzett: 
„Nem vagyunk bohócok, bábok, 
ne rángassanak, tartsuk be a tör-
vényességet, tárgyaljuk meg a té-
mát rendes havi ülésen.” 


