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> Újra dolgoznak. Hosszú szünet után 
folytatódnak a felújítási munkálatok a 132-es 
megyei út városfalvi szakaszán. Idén a Brassó 
megye határától Városfalva határáig 2010-ben 
felújított szakaszt folytatják. A Viaduct Kft. al-
kalmazottjai tegnap kezdték újra a munkálato-
kat, amelyek során teljesen felújítják az útszerke-
zetet a hátralévő, Városfalva bejáratától a DJ 133 
megyei útig húzódó mintegy 1,8 kilométeres 
szakaszon. Az 1,02 millió lej értékű munkálatok 
során megerősítik az alapot, kialakítják a padká-

kat, illetve kiegyenlítő aszfaltréteget és koptató-
réteget terítenek le. 

> Friss aszfalton parkolni tilos! A Hársfa 
sétányon, valamint a II. Rákóczi Ferenc és az 
1918. december 1. utca közti új aszfaltrétegre 
parkolási jelzéseket festenek ma a polgármes-
teri hivatal emberei. A munkálatok zavartalan 
végzése érdekében a hivatal kéri a lakosokat, ne 
állomásozzanak az említett területeken. 

> Gyűlés nagyállattartóknak. Székelyud-
varhely Polgármesteri Hivatalának Mezőgaz-

dasági Osztálya felhívja a nagyállattartók fi-
gyelmét, hogy ma 18 órától a Nagyállattartók 
Szövetsége gyűlést tart a Mezőgazdasági Igazga-
tóság épületében (Növényvédelmi Központ), a 
II. Rákóczi Ferenc utca 84. szám alatt. A gyűlés 
témája az idei mezőgazdasági támogatások. 

> Kitüntetés Elekes Gyulának. Elekes 
Gyula a 37. Nemzetközi Zománcművészeti Al-
kotótelepen nyújtott kiemelkedő teljesítménye 
alapján elnyerte Bács-Kiskun Megye Közgyűlé-
sének nagydíját. A díjat a Kecskeméti Kulturális 
Központban 2011. július 31-én, vasárnap nyílt 

alkotótelepi kiállításon adta át Rausch Sándor, a 
Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés alelnöke.

Körkép
udvarhely

Egymásra mutogatnak a politikai EllEnlábasok 

Keresztúron kerékpárút, Udvarhelyen kérdőjel
Újabb „áldozatot” követelt a szé 
kelyudvarhelyi politikai csatá
rozás: a város elesik egy három
millió lejes pályázati pénztől, 
melyből tíz kilométernyi kerék
párutat alakíthatnának ki. a pol
gármester azzal vigasztalja ma
gát: a választások után az mpp 
nélkül, vagy csökkentett MPP-s 
tanácsosi létszámmal könnyebb 
lesz. miközben pedig udvarhe
lyen egymásnak feszülnek, Szé-
kelykeresztúron kerékpárút ki
alakítására pályáznak.

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

Július közepén azonnali tanács-
ülést hívott össze Bunta Le-
vente polgármester. A város 

egy külső céggel elkészíttetett egy 
dokumentációt, amellyel három-
millió lejt igyekeztek megpályázni 
kerékpárutak kialakítására – a Kör-
nyezetvédelmi Alap kiírása szerint 
tíz kilométer bringásutat lehetett 
volna kialakítani a város területén. 
A polgármester úgy érvelt: Hargita 
megyéből Székelyudvarhely lett vol-
na az egyetlen pályázó, így jó eséllyel 
rúgtak volna labdába. Az ülés viszont 
a tanácsosok távolmaradása miatt 
sikertelen volt, mindössze három 
önkormányzati képviselő jelent meg,  
így döntés nem született. „Ha látom, 
hogy van némi jó szándék a távolma-
radókban, akkor újból össszehívjuk 
az ülést, ám pályázási esélyeink csök-
kennek, hiszen aki elsőként érkezik, 
azt elsőként szolgálják ki, ez az elv” – 
üzente az ülés végén a polgármester, 
aki a hiányzókat is számba véve úgy 

summázott: a polgáriak szándékosan 
maradtak távol.

Másnap minderre az MPP-s 
képviselők is reagáltak: a kerékpár-
út, melynek kialakítását ők is támo-
gatják, csak „kamu” volt, egy másik 
napirendi pont, a polgármesteri hi-
vatal negyedéves tevékenységének 
elfogadását akarta a polgármester ily 
módon gyorsan megejteni, ezért nem 
jelentek meg. Tegnap Bunta Leven-
te a téma kapcsán a Hargita Népével 
azt tudatta, a sikertelen tanácsülést 
követően egyenként kérdezték kör-
be a tanácsosokat, ki lenne hajlandó 
megjelenni egy újabb ülésen. A pol-
gármester múlt péntekre szándéko-
zott összehívni egy újabb találkozót, a 

tanácsosoktól kapott negatív válaszok 
miatt viszont lemondott erről. „A 
nyári szabadságolások közepette nem 
tudok kilenc RMDSZ-est és egy Zöld 
párti tanácsost összetoborozni, hogy 
átmenjen ez a napirendi pont, és mivel 
az MPP-sek »tömbben« szavaznak, 
nincs esély arra, hogy elfogadjuk ezt 
a határozatot” – érvelt az elöljáró. 
Bunta azt mondja, a polgáriak meg-
nyilvánulása „következetesen városel-
lenes. Úgy gondolják, minél rosszabb 
a városnak, annál jobb Szász Jenőnek, 
ezt a kerékpárutas történet is bizo-
nyítja. Ha legkisebb jelét adják, hogy 
érdeklődnek a téma iránt, összehívok 
egy újabb ülést, ám pályázási esélyeink 
jelentősen csökkentek. Nem mondok 

le erről a tervről sem, ám úgy tűnik, 
egy vonat már elment” – mondta a 
polgármester. Bunta Levente hozzá-
tette: „Remélem, a választások után az 
MPP nélkül, vagy csökkentett MPP-s 
létszámmal könnyebb lesz...”

Miközben Udvarhely lecsúszni 
látszik a kiírás alatt álló kerékpárút-
építési programról, Székelykeresztúr 
pályázni fog. Múlt pénteken fogadta 
el a megyei önkormányzat azt a hatá-
rozattervezetet, amely kerékpárutak 
építését teszi lehetővé: három megyei 
út biztonsági övezeteinek ideiglenes 
bérmentes használatba adásáról dön-
töttek azért, hogy Székelykeresztúr 
a megyei tanáccsal közösen benyújt-
hassa pályázati iratcsomóját.

Kerékpárút a Kossuth utcában. Nem pedáloztak kellőképpen  fotó: balázs attila

bonus pastor tábor

Kiszakadni 
a nyomasztó 

légkörből
„Mindenki sír, amikor előjönnek a 
problémák” – mondja máthé me
linda, a Bonus Pastor önkéntese. 
az alapítvány idén is a bucsin
tetőn rendezte meg táborát szen
vedélybeteg szülők gyermekeinek.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Zömében Udvarhelyszékről, de 
más megyékből is szép szám-
mal érkeztek résztvevők a 

Bonus Pastor Alapítvány bucsini tá-
borába. Az alapítvány Magyarózdon, 
a felújított Bethlen-kastélyban mű-
ködteti az ország egyetlen terápiás 
otthonát, s minden évben szenve-
délybeteg – alkohol-, drog-, nikotin-, 
gyógyszer-, játék- és más függő – szü-
lők gyermekeinek szervez prevenciós 
tábort. „Az a legjobb ezekben a tá-
borokban, hogy a fiatalokban tuda-
tosul: a függőség, a szenvedély nem 
sorscsapás vagy elkerülhetetlen baj, 
hanem súlyos betegség, ami azon-
ban kezelhető. Persze, legjobb meg-
előzni. A gyermekek rájönnek arra, 
hogy ők maguk is tehetnek azért, 
hogy kilépjenek szüleik sorsából. A 
végső cél, hogy felnőve egészséges 
életet éljenek” – mondja Molnár Il-
dikó, az alapítvány PR-munkatársa. 
Máthé Melinda önkéntes szerint más 
a struktúrája, a hangulata egy ilyen 
tábornak. „A szeretetnek egy külön-
leges fajtáját éljük meg, ha lehet így 
fogalmazni: mindenki segít minden-
kin.” A program keresztény alapokra 
épül, de senkibe nem sulykolják bele 
ezt a szellemiséget: „sokkal haszno-
sabb, ha ők maguk élik meg”. Máthé 
szerint már az is sokat segít a gyerme-
keken, ha néhány napra kiszakadnak 
a család nyomasztó légköréből, egész-
séges, értelmes, személyiségfejlesztő 
és élménydús foglalkozásokkal töltik 
a vakáció egy részét. Az idei táborban 
– melynek létrejöttét a Dr. Verestóy 
Attila Alapítvány, illetve hollandiai 
meghívottak támogatták – a mintegy 
ötven gyermeket több kis csoportra 
osztották, a csoportvezetők minden 
csoporttaggal legalább két személyes 
beszélgetést folytattak. „Ilyenkor 
könnyebben megnyílnak, s minden-
ki sír, amikor előjönnek a problémák 
– idén volt egy olyan kislányunk, 
akinek alkoholista édesapja tavasszal 
felakasztotta magát...”

néhány óra alatt több mint száz 
gyorshajtót büntettek meg a me
gyei közlekedésrendészek a 13/a 
jelzésű országúton.

HN-információ

Egyre gyakoribbak a közlekedési 
balesetek, ami arra késztette a 
rend őreit, hogy átfogó ellenőr-

zéseket hajtsanak végre a közutakon. 
A legtöbb szerencsétlenség az ittas 
vezetés, illetve a gyorshajtás miatt kö-
vetkezett be, ezért július utolsó napján 
sűrű radarozással szűrték ki a szágul-

dozókat. Délután három és este nyolc 
óra között Udvarhelyszék területén 
hét, radarral felszerelt rendőrautóból 
figyelték és állították meg a gyorshaj-
tókat, az eredmény a közlekedésren-
dészeket is meglepte: óránként húsz 
gyorshajtót csíptek nyakon. Öt óra 
alatt összesen 124 büntetést róttak ki, 

ebből 103-at a törvényes sebesség be 
nem tartása miatt. Négy vezetői jogo-
sítványt visszatartottak, a büntetések 
értéke pedig meghaladja a húszezer 
lejt.

A közlekedésrendészek azt mond-
ják, nem büntetésekre lenne szükség 
a felelőtlen sofőrök féken tartására, 

sokkal inkább arra, hogy az autóveze-
tőkben is tudatosuljon: saját és mások 
életét is kockáztatják. Mint mondják, 
a gyorshajtás mellett az ittas vezetés 
és a fáradtságból adódó figyelmet-
lenség is egyre gyakoribb kockázati 
tényező a közutakon. Mint hírül ad-
tuk, utóbbi tényező miatt gázoltak el 
Székelyudvarhelyen a gyalogátjárón 
egy babakocsit toló kismamát. Az 
édesanya jobban van, a hét hónapos 
gyermeket viszont súlyos koponyaala-
pi sérüléssel Udvarhelyről a marosvá-
sárhelyi kórházba szállították. 

FékEn tartanák a száguldozókat

Óránként húsz gyorshajtó


