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> Kirulyfürdő: átadják a tábort. Mint hírül 
adtuk, a táborok decentralizációja során új gaz-
dára talált, a helyi közösség tulajdonába került 
a kirulyfürdői tábor. Az évek óta romosan álló, 
nem működő tábor a 2011/620-as. számú kor-
mányrendelet alapján az Országos Sport- és Ifjú-
sági Hatóság, illetve a Hargita Megyei Sport- és 
Ifjúsági Igazgatóság tulajdonából Lövéte község 
tulajdonába, a helyi önkormányzat ügykezelésé-
be került. A településvezetés joggal reméli, hogy 
a leépült táborkép nem torzítja tovább a festői 

környezetet, megnyílnak a lehetőségek a fejlesz-
tésre, beruházásokra. A tábor átadására ma dél-
után két órakor kerül sor Kirulyfürdőn.

> Bringások vannak, kerékpárút kellene. 
Megszámolták az udvarhelyi kerékpárosokat, 
és felmérést is végeztek a Bringázz, Udvarhely! 
mozgalom tagjai. Az akciót felkaroló Udvar-
hely Info Egyesület önkéntesei júliusban a vá-
ros négy forgalmas pontján, a Küküllő Szálloda 
és a MOL-kút mellett, valamint a Rákóczi úti 
és a kórház melletti útkereszteződésben egyik 
szombaton és hétfőn számolták meg a déli 

órákban, hányan pattantak két kerékre. Öt-
százegyen hétköznap, háromszázhuszonketten 
pedig hétvégén tekertek – a biciklizők nagyobb 
része harminc éven felüli volt, a legtöbb kerék-
páros a kórház melletti útszakaszon fordult 
meg. A kérdőívek feldolgozása folyamatban 
van, egyelőre annyi bizonyos, hogy 51 háztar-
tásban 98 kerékpárt „találtak” a kérdezőbizto-
sok, a kerékpárosok zöme pedig a bicikliutakat 
hiányolja a városból.

> Áramszünet Ivóban. A villamossági vál-
lalat helyi kirendeltsége értesíti az érintetteket, 

hogy ma, augusztus 4-én reggel nyolc és délután 
három óra között Ivóban, a megyei úttól kez-
dődően javítási munkálatok miatt szünetel az 
áramszolgáltatás.

> Szuvenírárusokat ellenőriztek. A ko-
rondi ajándéktárgy-kereskedőket ellenőri zték a 
megyei fogyasztóvédelmi hivatal mun katársai. 
Az akció során minden szuvenírt forgalmazónál 
találtak rendellenességet, legtöbbjüknél az ár-
címkék hiánya miatt büntettek. Harminckilenc 
esetben róttak ki pénzbírságot, a büntetések ér-
téke másfélszázezer lejre rúg.

Jókora tömeg gyűrűjében szem-
revételezte a modernizált Szent 
János utcát tegnap délben 
Bunta Levente. A polgármester 
igazi ünnepi hangulatban vette 
át a munkálatokat: a lakók egy 
MPP-s városi tanácsos portáján 
koccintottak a városvezetővel…

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

„Szakítottunk a korábbi 
rossz gyakorlattal: most 
az aszfaltozás előtt veze-

tékeket cseréltünk, így a Szent János 
is európai minőségű utca lett” – kö-
zölte az őt körülvevőkkel Bunta Le-
vente. A városvezető részletekbe is 
bocsátkozott: tavaly modernizálták 
a Szent János utca első szakaszát, 
idén pedig a kimaradt rész is elké-
szült. Júniustól idáig összesen 780 
méter útfelületet rehabilitáltak, il-
letve 2800 négyzetméteren járdát is 
kialakítottak. A beruházási munká-
latok összértéke áfástól meghaladja 
az 1,1 millió lejt. A modernizálást 

teljesen helyi költségvetésből finan-
szírozták, a kivitelező a Multipland 
és az ING Service Kft. volt. „Nem 
állunk le itt, további utcákat mo-
dernizálunk. Hajrá, Udvarhely!” – 
tört ki a polgármesterből. „Számos 
konzultáció volt a lakókkal. Kerte-
ket, kapukat kellett mozgatni. Re-
mélem, mindenki megelégedésére 
egy korszerű utcát adhatunk át” 
– mondta Tikosi László, a polgár-
mesteri hivatal műszaki igazgatója, 
majd Sebestyén Csaba, az utcában 
lakó MPP-s városi tanácsos szólt a 
jelenlévőkhöz: „Jobb később, mint 
soha. Nagy szükség volt ezen mun-
kálatokra, hisz a lakóknak elegük 
lett a sárból, porból, jégből”. Se-
bestyén örömét fejezte ki, hiszen – 
mint mondta – szép munka került 
átadásra, illetve a Szent János és 
Ady Endre utcákba szemeteskukák 
elhelyezését kérte. „Őrizzük meg az 
utcát így, ahogyan van. Próbáljuk 
visszavezetni a régi jó megoldást: 
seperjük a járdát, utat” – kérte a 
többi lakótól.

Tikosi László egy problémára is 
rávilágított: „Meggyorsul az utcá-
ban a forgalom. Egyenes szakasz-
ról van szó, ahol lehet is haladni. 
Egy-két hét múlva jönnek is majd 
a lakók, és kérik fekvőrendőrök el-
helyezését. Én inkább azt tanácsol-
nám, hogy közlekedjen mindenki 
normálisan, nem kell száguldoz-
ni”. A hivatalos munkaátvételi 
pillanaton a tervező és a kivitelező 
képviselői is jelen voltak. Dicsére-
tet kaptak, hiszen a szerződött tíz 
hónap helyett hat alatt végezték 
el a munkát. „A szintkülönbségek 
elég sok problémát okoztak, több-
ször át kellett alakítani a terveket 
– tudatták.

A tegnapi Szent János utcai 
déli „ünnepség” Sebestyén Csaba 
panziójában ért véget: a tanácsos 
minden jelenlévőt meghívott egy 
rövid eszem-iszomra, ahol a kötet-
len beszélgetésekből is kiérződött, 
rég várnak az aszfaltra a lakók. Jó, ha 
tudják: 5-10 évig nem fognak útbur-
kolat-feltörési engedélyt kapni...

Rég esedékes volt az utca javítása fotó: Máthé lászló ferenc

A Polgári Fúvószenekar a Kistérségi Napok állandó résztvevője fotó: keresztur.ro

BeruházáS

Eszem-iszomba 
torkollott az utcaátadás

három napig áll a bál Székely-
keresztúron, ahol augusztus 4–7. 
között Kistérségi Napokat szer-
veznek. 

HN-információ

Az ünnepségsorozat ma kis-
pályás labdarúgótorná val 
kezdődik, pénteken reg-

gel kilenckor kerül sor az ün ne-
pélyes zászlófelvonásra a Mille-
centenáriumi emlékoszlopnál. Fél 
tíztől a Molnár István Múzeum-
ban ünnepi önkormányzati ülést 
tartanak, ahol a városi Pro Urbe 
és Pro Cultura díjakat is átadják. 
Délben nyitja kapuit a Míves em-
berek sokadalma, három órakor 
a római katolikus templomban 
ünnepi szentmisét tartanak, fél 
négytől pedig „Mutassuk meg ma-
gunkat” szlogen alatt felvonulnak 
a lakók. Négy órakor hangzanak 
el az ünnepségre tiszteletüket tevő 
polgármesterek köszöntői. Ezután 
valóságos programkavalkád zúdul 
Keresztúrra: a Polgári Fúvószene-
kar játszik, a Petőfi Sándor Általá-
nos Iskola Mazsorettcsoportja mu-
tatkozik be, majd lesz Fitt Move 
aerobikbemutató is, az  Eclipse, a 
keresztúri fiatal gitártehetségek is 
színre lépnek. Fél hattól az Oktett 
zenekar játszik, hattól a Flamingó 

társastánccsoport, a Petőfi Sándor 
Általános Iskola Aprók tánccso-
portja kerül előtérbe. Fél héttől 
felvidéki táncokat láthatunk, majd 
a csurgói Harmónia énekegyüttes 
mutatja be műsorát.  Ezt követő-
en lesz Street Dance, a Siklódról 
elszármazottak tánccsoportja és 
a Tanulók Háza népi zenekara is 
produkcióval rukkol elő, akárcsak 
az Óvárosi Művészeti Egyesület, a 
Szepsi Asszonykórus és a Lánycsó-
ki Néptáncegyüttes. Este nyolc-
tól Bodnár Tibor slágereket éne-
kel, majd Vinczeffy Stefánia és a 
Megatone könnyűzenei koncertje 
következik. A napot Karcagi Nagy 
Zoltán műsora, illetve a Party Boys 
segédletével utcabál zárja. Szom-
baton reggeltől a Zeyk Domokos 
Iskolaközpontban Magyar Ízek 
Főzőversenyre és borversenyre 
kerül sor, a sportcsarnokban pe-
dig asztalitenisz- és lábteniszbaj-
nokság veszi kezdetét. Tizenegy-
től az önkéntes tűzoltók mentési 
gyakorlatot mutatnak be, majd a 
Pipacsok Néptáncegyüttes szer-
vezésében néptáncgála kezdődik. 
Este tíztől a Kormorán játszik, tű-
zijáték is lesz, a Kistérségi Napok 
pedig utcabállal, a Role együttes 
és Bodnár Tibor muzsikájával ér 
véget. 
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