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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.


