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> A gyergyóiak Borboly Csabát támo-
gatják. A Gyergyószentmiklósi RMDSZ 
választmánya Borboly Csaba jelöltet – Har-
gita megye jelenlegi tanácselnökét – támogatja 
egy újabb tanácselnöki mandátum megszer-
zésében a 2012-es önkormányzati választá-
sokon – hozta nyilvánosságra az RMDSZ 
gyergyószentmiklósi választmánya tegnapi 
sajtóközleményében. „A nagy munkabírás-
sal rendelkező Borboly Csaba rátermett erre 
a tisztségre, és példaértékűen helytállt az in-

tézmény élén, ezért támogatni kell a további 
munkájában” – hangoztatta Lakatos Mihály, 
a Salamon Ernő Gimnázium igazgatója, TKT-
küldött azon a választmányi ülésen, amelyen 
a döntést hozták. Barti Tihamér, az RMDSZ 
gyergyószentmiklósi elnöke pedig azt emelte 
ki, hogy az elmúlt három évben a megyei ta-
nács nagyon aktívan kivette részét a megye kul-
turális és gazdasági fejlesztéséből. A következő 
napokban az RMDSZ gyergyószentmiklósi 
irodájában várnak minden olyan személyt, aki 
aláírásával támogatja Borboly Csaba jelölését a 
2012-es helyhatósági választáson. 

> Koncert az örmény templomban. A 
Danubia Bátyai Ifjúsági Fúvószenekar kon-
certezik az örmény templomban holnap este 
fél héttől. A belépés díjtalan. A zenekart 
1976-ban létesítette Jakab Ferenc karnagy, 
1998-ban volt az első minősítő hangver-
senyük, amelyen ezüst fokozatot értek el. 
Ezt követően CD-jük jelent meg és számos 
rangos versenyen díjat nyertek. 

> Büntetik a vandalizmust. 100–500 
lej közötti bírsággal sújthatják Gyergyó-
szentmiklóson azokat a személyeket, akiket 

rongáláson érnek tetten – jelentette ki teg-
napi sajtótájékoztatóján Mezei János polgár-
mester. Mint mondta, a helyi rendőrök fi-
gyeltek fel arra, hogy különösen hétvégeken 
sok a megrongált pad, széttört szemetes a 
parkokban és a szórakozóhelyek környékén. 
Az önkormányzat kéréssel fordult a rendőr-
séghez, amelyben azt kéri, hogy az éjszakai 
járőrözések során fokozottan figyeljenek a 
központi parkra. Ugyanakkor felhívják a 
rongálók figyelmét, hogy szigorúan büntet-
ni fogják azokat, akik kárt tesznek a közva-
gyonban. ( J. A.)

Bevallásuk szerint Bákó megyei 
ortodoxok voltak azok a sze-
mélyek, akik illegálisan akar-
tak keresztet állítani a maros 
forrásához. A területtulajdonos 
közbirtokosság, a vaslábi ön-
kormányzat és a megyei tanács 
közbelépésére sikerült tegnap 
leállítani a munkálatokat.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Néhány napja annak, hogy 
egy szegedi  civil szervezet 
megkeresésére az Erdélyi 

Kárpát-Egyesület Gyergyói Osztá-
lya tervbe vette a Maros forrásának 
újbóli kitáblázását, felirattal való el-
látását. A magyarországi természet-
védők – amint levelükből kiderül – 
már többször állítottak kétnyelvű 
információs táblákat a Maros forrá-
sához, de minden esetben ismeret-
len személyek tönkretették azokat.  
Az új táblák állítására partnerség 
jött létre a két szervezet között, ám 
a munkában megelőzték őket a for-
rás mellé táblák helyett négyméte-
res keresztet tervezők.

A megyei tanács, Vasláb önkor-

mányzata, illetve a terület őrzésével 
megbízott főerdész tegnap értesült 
arról, hogy illegális építkezés kez-
dődött el a Maros forrásánál.

„Délután három óra lehetett, 
mire a helyszínre értem. Négy nagy 
sátorban úgy harmincan lehettek, 
többnyire középiskolások, románul 
beszéltek. A forrás környékén ástak, 
betonvasak is voltak a helyszínen, 
betonöntésre készültek” – mondja 
Boros Levente főerdész.  Az őr iga-
zolványát mutatta, majd a sátorlakók 
személyazonosságiját kérte, de kide-
rült, egyikük sem rendelkezik ilyen-
nel, a marosfői kolostorban hagyták. 
Elmondásuk szerint ők bákói orto-
doxok, keresztet állítani érkeztek.

„Úriember módjára viselkedtek, 
elmondták, valami nagyon szépet 
akarnak oda csinálni. Korábban az 
Olt forrásához terveztek keresztet, de 
onnan a tulajdonos, mondván, hogy 
magánterület, eltanácsolta, ezért jöt-
tek át a Maros forrásához. Mondtam, 
ennek a területnek is van gazdája, ez a 
forrás ezer éve így van, s ezen ne vál-
toztassanak, mert különben jönnek a 
gazdák, mind az 500 közbirtokos” – 
közölte a főerdész, hozzátéve, a közel 

harmincfős csapat nem ellenkezett, a 
munkát sem folytatták.

A délután folyamán a helyszínen 
járt a megyei tanács küldöttsége is, 
élén Fülöp Otília megyei főépítész-
szel, elrendelve a terület eredeti ál-
lapotra való visszaállítását, melyre 
még a tegnap sor került.

A megyei tanács elnöke, Bor-
boly Csaba határozott fellépést 
ígért minden hasonló esetben. 
„Minden eszközzel megvédjük a 
megyét, megvédjük Székelyföldet, 
ha kell, büntetést rovunk ki, és ha 
szükséges, akár buldózerrel akadá-
lyozzuk meg a törvénytelenséget” 
– nyilatkozta. A tanácselnök kije-
lentette: nem hagyják, hogy egye-
sek sunyi, alattomos módszerekkel 
araszoljanak egyre beljebb Hargita 
megye területén, azt remélve, hogy 
majd kész tények elé állítva a ható-
ságokat, utólag megszerzik az enge-
délyt. Az elöljáró a Neamţ megyé-
vel való határvitát említette példa-
ként, amelynek során a moldvai fél 
tavalyelőtt törvénytelenül helyezett 
el táblát és pihenőhelyeket a Béká-
si-szorosban, Hargita megye terüle-
tén, de azt is sikerült lebontatni.

Önkéntes keresztállítók a Maros forrásánál. Megakadályozott araszolás  fotó: boros piroska

gyergyó

Kátyúznak, és a távhőrendszer 
cseréjével feltört útfelületeket ál-
lítják helyre Gyergyószentmiklós 
utcáin, illetve a negyedekben. 
A munkálatok során összesen 
16 ezer négyzetméteren asz-
faltoznak, a javítást részben az 
önkormányzat, részben pedig a 
távhőrendszer cseréjét végző 
rFv kft. fedezi.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro„A városban zajló útjaví-

tási munkálatok gya-
korlatilag a feltört fe-

lületek helyreállításáról szólnak, 
és nem zajlik teljes útfelújítás” – 
hangsúlyozta tegnapi sajtótájékoz-
tatóján Mezei János polgármester, 
kifejtve, hogy ennek ellenére az ere-
detileg feltört 1,5–2 méter széles 
sávok helyett mindenhol legalább 
három méter szélességben terítenek 
egy, illetve két rétegben aszfaltbur-
kolatot az utakra. Mint mondta, 
a munkálatok megkezdése előtt a 
csíkszeredai útügyi laboratórium 
felméréseket végzett, megvizsgálva 
az út szilárdságát, és ennek függvé-
nyében aszfaltoznak. Volt, ahol az 
egymásra tevődött felületek annyi-
ra tömörültek, hogy csak egy- vagy 

kétrétegű aszfaltburkolatot kell 
húzni, máshol viszont alapozásra is 
szükség van.

A munkálatokkal jelenleg a Vi-
rág negyed északi részében a befe-
jezéshez közelednek, itt azonban 
fennakadást okozott, hogy a 44-
45-ös tömbházak, illetve az 51-es 
tömbház és a Testvériség sugárút 
közötti esővíz-levezető vezetéke-
ket 1985 óta nem takarították. 
A munkálat elvégzésére előbb a 
GO Rt. helyi közüzemet kérték 
fel, azonban mivel az nem vállalta, 
Marosvásárhelyről fogadtak fel egy 
szakcéget a munkálat elvégzésére. 
A Virág negyed északi részén zaj-
ló munkálatokkal párhuzamosan 
alapozási munkálatokat végeznek 
a Virág negyed déli részén, illetve 
előkészítési munkálatok zajlanak a 
Bucsin negyedben is. 

A Tűzoltók utcában is nagy fe-
lületű kátyúzásra került sor a lakók 
hozzájárulásával, ugyanis az utcá-
ban élők és az itt tevékenykedő cé-
gek 35 tonna aszfalt árát pótolták 
össze, a hiányzó mennyiséget az 
önkormányzat biztosítja. A továb-
biakban a Vadászok, az Arany János 
és a Kéthíd utcákat aszfaltozzák, il-
letve a Kápolna utcát készítik elő az 
útjavítási munkálatokra.

Lakótelepi kátyúzás. Csak a felszínre jut fotó: jánossy alíz
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> Fazekasvásár Árcsón. Korond község helyi 
tanácsa és polgármesteri hivatala védnökségével, 
a Hargita megyei önkormányzat támogatásával, 
a Pro Musica Alapítvány közreműködésével, a 
Firtos Művelődési Egylet, a Korondért Ifjúsági 
Egyesület és az Életfa Korondi Fazekasok Szö-
vetsége szervezésében tartják meg a hétvégén a 
34. korondi fazekasvásárt. A rendezvényre – a 
hagyományokhoz híven – az árcsói turistafoga-
dónál kerül sor. A korondi fúvósok szombaton 
reggel hétkor ébresztik a lakosokat, a részt vevő 

mesterek, alkotók nyolckor állítják ki termékei-
ket. Lesz sakk- és fazekalóverseny, délután négy-
től Katona Mihály polgármester hivatalosan is 
megnyitja a vásárt. Az este a szórakozásé, kilenc-
től például Homonyik Sándor lép színpadra. 
A vasárnapi rendezvények közül kiemelkedik a 
focikupa és a kultúrműsor, valamint az este ki-
lenckor kezdődő 3+2 együttes koncertje.

> Háromnapos áramszünet Zete váralján. 
A villamossági vállalat vezetősége felhívja a la-
kosság figyelmét, hogy 2011. augusztus 10-11-
12-én 8 és 15 óra között felújítási munkálatok 

miatt szünetel az áramszolgáltatás Zeteváralján, 
a Kövesdombon.

> Alkotótábor gyerekeknek, felnőttek-
nek. A székelyudvarhelyi Művelődési Ház 
ötödik alkalommal szervezi meg a gyer-
mekeknek és felnőtteknek egyaránt szóló 
alkotótábort. A résztvevők a bútorfestés, 
nemezelés, gyöngyfűzés, textil-, üvegfestés, 
festészet és tűzzománc-készítés műhelytitkait 
szakemberek irányításával sajátíthatják el. A 
gyermekfoglalkozásokat naponta 10–16, a 
felnőttprogramokat 17–21 óra között tart-

ják a Művelődési Házban. A napi részvételi 
díj 5 lej. Gyermekeknek ebédet lehet kérni 
a Park Vendéglőben. A táborral kapcsola-
tosan a 0266-218147-es telefonszámon, a 
muvelodesihaz@yahoo.com elektronikus pos-
tacímen vagy a helyszínen, az intézmény 
titkárságán naponta 8 és 16 óra között lehet 
érdeklődni. A részletes program, gyermekek: 
augusztus 8–12.: bútorfestés, nemezelés, 
gyöngyfűzés, augusztus 15–19.: tűzzománc, 
augusztus 22–26.: festészet, textil, üvegfestés. 
Felnőtteknek augusztus 22–26. között szer-
veznek tűzzománc foglalkozást. 

Körkép
udvarhely

kilenc település keresi szemétszállítóját 

Nincs vége a hulladékháborúnak 
Hat udvarhelyszéki község az 
Ave Hargita hulladékszolgáltató-
tól menekülve márciusban szer-
ződött a Kaposvári Városgazdál-
kodási zrt.-vel, a dél-dunántúli 
cég viszont – színrelépése után 
nem sokkal – technikai okokra 
hivatkozva visszalépett. Időköz-
ben újabb három község függet-
lenedett az Ave-tól, így jelenleg 
kilenc, szolgáltató nélkül maradt 
udvarhelyszéki község keresi 
szemétszállítóját.  

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

Márciusban hat udvar-
hely széki község – hátat 
fordítva az AVE Hargita 

hulladékgazdálkodási vállalatnak – 
előnyösnek tűnő szerződést kötött a 
Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.-
vel – az udvarhelyszéki települések 
ily módon igyekeztek kivédeni az 
AVE áremelési próbálkozásait. A 
„szemetes” árháború két évvel ko-
rábban, 2009-ben robbant ki, ami-
kor tizenhét udvarhelyszéki telepü-
lés, nem fogadva el az AVE Hargita 
hulladékgazdálkodási vállalat ár-
módosítási kísérleteit, egy fejlesz-
tési egyesületet, ADI-t (Asociație 
de Dezvoltare Intercomunitară) 
hozott létre, remélve, ha közösen 
keresnek szolgáltatót, előnyösebb 
árat kapnak. Amikor közülük 
hatan (Korond, Oroszhegy, Ká-
polnás, Újszékely, Székelyvarság és 
Románandrásfalva) szerződtek a 
KGV-vel, mindegyikük azt mond-
ta: véget ért az árháború, a tele-
pülések lezárhatják életük AVE-s 
fejezetét.

Nem felhőtlen viszony
A Hargita Népe már akkor je-

lezte: ez korántsem biztos, hisz a 
KVG 45 százaléka az AVE cég-
csoporté, s bár – mint kiderítet-
tük – viszonyuk nem felhőtlen, a 
közeli gazdasági kapcsolat ténye 
sok kérdőjelt szülhet. Az ADI-sok 
is tudtak erről a viszonyról, ám azt 
mondták: nekik nem az AVE-val 
van bajuk, mindössze egy olcsóbb 
szolgáltatót szeretnének. Megke-
resésünkre az AVE Magyarország 
vezérigazgatója, Hartdégen József, 
aki a KVG igazgatótanácsi tagja is, 
akkor azt közölte, a KVG nevében 

Udvarhelyszéken fellépő Püspök 
Rudolfnak nincs felhatalmazá-
sa ezen ügyletek lebonyolítására. 
Püspök konkurenciaként tekintett 
az AVE-ra, így a KVG júniusban 
neki is látott a szolgáltatói hálózata 
kiépítésének: gyűjtőedényeket he-
lyeztek ki, és négy községben el is 
kezdték a szemétszállítást.

A háttérben közben zajlottak 
a perek: az ADI-t hívta perbe az 
AVE, mondván, hogy a közbeszer-
zési eljárás, melyen ők is részt vet-
tek, nem volt korrekt. „A Maros-
vásárhelyi Táblabíróság kimondta, 
hogy a közbeszerzés érvényes volt, 
szolgáltathat a KVG. Erre másnap 
kaptunk egy átiratot a kaposvári-
aktól, hogy technikai okok miatt 
nem tudnak szolgáltatni” – közölte 
lapunkkal Dávid Lajos. Máréfalva 
polgármestere, az ADI elnöke mai 
napig sem érti, mi történhetett, ám 
úgy véli, az AVE végül csak megta-
lálta a megoldást arra, hogy a KVG 
ne szolgáltathasson. 

Újabb közbeszerzést írnak ki
Miután a KVG angolosan le-

lépett, az ADI szerződést bontott 
velük, sőt, szerződésszegésért pert 
is indítanak ellenük. A több szinten 

zajló hulladékháború egy másik feje-
zetében közben Máréfalva, Galamb-
falva és Fenyéd esetében is véget értek 
az AVE-val a perek. „Végleges döntés 
született, kimondták, jogosan bon-
tottunk velük szerződést, mindez 
pedig azt jelenti, újabb három község 
függetlenedett az AVE-től” – magya-
rázta Dávid Lajos, így immár hat plusz 
három, vagyis kilenc udvarhelyszéki 
község keresi hulladékszállítóját. „Fo-
lyamatban van a közbeszerzés kiírása, 
időközben viszont sürgősségi helyzet 
alakult ki, hiszen a kilenc település-
ről el kell szállítani a szemetet. Min-
den község saját maga oldja meg ezt 
a helyzetet. Úgy tudom, két-három 
kisebb olyan céget is bevontak, ame-
lyek szolgáltathatnak” – részletezte 

Dávid. A legújabb közbeszerzés so-
rán egy olyan vállalatot szeretnének 
nyertesként látni, mellyel rövid távú, 
például kétéves szerződést kötnek, 
ez idő alatt pedig az ADI települései 
igyekeznek saját céget alapítani, hogy 
maguk szállíthassák hulladékukat. 
Pénzük nem sok van erre, pályáza-
tokban sem reménykedhetnek, a be-
ruházást tehát önerőből kell megva-
lósítaniuk. „Most álltunk neki a gaz-
dasági, technikai számolgatásoknak, 
majd több kiderül” – mondta Dávid 
Lajos, aki azt is előrevetítette: megle-
het, a most kiírás alatt álló közbeszer-
zést is óvások, fellebbezések sorozata 
fogja kísérni, így nem tudni, mikor 
találnak szolgáltatóra. 

Bálint Elemér Imre, Oroszhegy 
község polgármestere lapunknak a 
téma kapcsán azt mondta, ők ide-
iglenesen egy segesvári céget bíztak 
meg a hulladék elszállításával. „Mi 
védjük a lakosság érdekeit, a mono-
polhelyzetben lévő regionális cégek 
pedig a saját érdekeiket. Most azért 
kínlódunk, mert ezek az érdekek 
nem közelítenek. Előbb-utóbb vi-
szont valamilyen forrásból felsze-
reljük magunkat, csak gazdaságilag 
is fel kell nőnünk ehhez a feladat-
hoz” – közölte Bálint Elemér Imre.

Elszállításra váró háztartási hulladék. Nincs gazdája  fotó: balázs attila

A Marosvásárhelyi Tábla-
bíróság kimondta, hogy 
a közbeszerzés érvényes 
volt, szolgáltathat a KVG. 
Erre másnap kaptunk egy 
átiratot a kaposváriaktól, 
hogy technikai okok mi-
att nem tudnak szolgál-
tatni.

SürgőSSégI taNácSüléS

Lesz pályázat 
kerékpárútra

pillanatnyi többségüket kihasznál-
va diktáltak a polgáriak a tegnapi 
udvarhelyi sürgősségi tanácsülé-
sen: azzal a kitéttel szavazták meg 
a város részvételét a kerékpárutas 
programban, ha a települést nem a 
polgármester, hanem mike leven-
te mpp-s tanácsos képviseli. 

M. L. F.

Kilenc polgári, hat RMDSZ-
es és egy Zöld párti tanácsos 
tegnap másfél órán keresztül 

azon vitázott, hol és hogyan haladjon 
az Udvarhelyre tervezett kerékpárút. 
Július 19-én kellett volna dönteniük 
arról, részt vesz-e a város a Környezet-
védelmi Alap által kerékpárutak építé-
sére kiírt pályázatban. Akkor kvórum 
hiányában nem született döntés, a 
polgármester pedig érdektelenségre 
hivatkozva elnapolta a témát. Zöld 
párti sürgetésre a városatyák visszatér-
tek rá, Jakab Mária, az urbanisztikai 
osztály tanácsadója pedig részletekkel 
is szolgált: Bethlenfalvától Bikafalváig 
egy tíz kilométeres kerékpárút-hálózat 
kialakítására pályáznának. A bringa-
út a Nagy-Küküllő partján haladna, 
majd a Bethlen Gábor utcát és a vá-
rosközpontot is érintené. Két méter 
széles lenne, az autóúttól kiemelt szeg-
letkővel, a gyalogos forgalomtól pedig 
félgömb alakú kövekkel határolnák el, 
illetve iskoláknál, közintézményeknél 
kerékpárparkolókat is kialakítanának. 
Nyertes pályázat esetén a 3,5 millió le-
jes beruházás 73 százalékát fedezné a 
Környezetvédelmi Alap. A későbbiek-
ben a hálózat bővítésére is sor kerülhet: 
a Szejkére tervezett útvonalat is hozzá 
lehetne kapcsolni, illetve az érintett 
községek hozzájárulásával az utat egé-
szen a zetelaki gátig ki lehetne alakíta-
ni. A polgáriak azt kifogásolták, hogy 
a tervekkel kapcsolatban nem egyez-
tetett velük senki, majd azt kérték, a 
polgármester helyett Mike Levente 
polgári tanácsos képviselje a várost a 
programban. Többségben voltak, így 
az ő módosító javaslatuk ment át. Egy 
másik napirendi pontnál 50 ezer lejes 
költségvetés-módosítást kellett meg-
ejteniük, a város ennyi pénzt kapott 
költségvetés-kiegészítésként. A pol-
gármester a csereháti szociális lakások 
közművesítésére szánta a pénzt, a pol-
gáriak a szociális alapba küldték volna 
az összeget. Végül – hogy ne vesszen 
el – a tartalékalapba került, sorsáról 
később döntenek.


