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Az idény igen, a fűtés még nem indul

Hivatalosan megkezdődik a fű-
tés idény a hétvégén Csíksze re
dában, ám ez nem azt jelenti, 
hogy kimelegednek a táv fű-
tésre csatlakozott tömb ház la
kásokban a fűtőtestek.

Forró-Erős Gyöngyi
forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro

Még egyetlen lakószö-
vetség sem kérte Csík-
szeredában a távfűtés-

szolgáltatást, a meleg őszi napok-
nak köszönhetően a lakások nem 
hűltek ki annyira, hogy szükség 
legyen melegítésre. Ennek ellené-
re október elsejétől hivatalosan 
elindul a fűtésidény, ami azt je-
lenti, hogy a teljes távhőrendszer 
fel van töltve, nyomás alá helyez-
ve, tehát bármelyik pillanatban 
indítható a szolgáltatás – ma-
gyarázta Bíró Hajnal, a Goscom 
szóvivője. 

Az előző évek gyakorlatához 
hasonlóan idén is a lakószövet-
ségek kérésére indítják a fűtést a 
tömbházakban, ám ha három egy-
mást követő nap 18 és 6 óra között 
a hőmérséklet 10 Celsius-fok alá 
esik, a Goscom a lakószövetségek 
külön kérése nélkül is megkezdi 
a szolgáltatást. Bíró Hajnal azt 
mondta, jövő héttől naponta kérik 
majd a meteorológiai állomástól 
a pontos hőmérsékleti értékeket, 
hogy azok majd ne legyenek vitat-
hatóak, ha elindítják a fűtést. 

Jött, látott, avatott, aláírt, és 
megelégedetten távozott. Nagy-
jából így lehetne leírni röviden 
Elena Udrea miniszter, a regioná
lis fejlesztési és turisztikai tárca 
vezetőjének Hargita megyei láto
gatását. 

HN-információ

Borszéken kezdte és Csík-
szeredában, a megyeháza 
márványtermében fejezte 

be látogatását Elena Udrea regio-
nális fejlesztési és turisztikai mi-
niszter tegnap. Utóbbi helyszínen 
nemcsak kiértékelte a látottakat, 
hanem újabb finanszírozási szer-
ződéseket írt alá. 

Új kultúrházat avattak 
Borszéken
Elena Udrea miniszter jelen-

létében felavatták Borszéken a fel-
újított kultúrotthont. A több mint 
százéves, leromlott állagú épület 
felújítása tavaly augusztusban kez-
dődött, és ez idő alatt beépítették 
a tetőteret, termeket alakítottak ki, 
amelyekben a helyi tánccsoportok 
próbálhatnak majd, de helyet kapott 
a városi könyvtár is. A beruházás ér-
téke összesen 2,2 millió lej, amiből 
a helyi önkormányzat önrésze 700 
ezer lej lett volna, de mivel ekkora 
összeget a helyi tanács önerőből nem 
tudott előteremteni, Hargita Megye 
Tanácsa 324 ezer lejjel járult hozzá 
a felújításhoz. Mik József polgár-
mester a szalagvágás után bemutatta 
a számtalan turisztikai projektet, 
amely Borszéken folyamatban van, 
vagy már megvalósult. Az utóbbi 60-
70 év legnagyobb beruházásaként 
említette a gyógykezelő központ 
létesítését, amely egyben élményfür-
dőként is működik majd. Továbbá 
a héten adták át a Tündérkert–
Ősforrás hagyományos népi fürdőt, 
megújul a városközpont.

 – Borszék jó úton halad, hogy 
visszanyerje egykori fényét – hang-
zott el. Elena Udrea hangsúlyozta a 
gyógykezelő központok felújításá-
nak fontosságát, rámutatva, hogy ez 
prioritás Románia turisztikai straté-
giájában, amelyben kiemelt helyen 
szerepel Sulina, Herkulesfürdő és 
Borszék. Udrea szót emelt azok ellen, 
akik elhanyagolják a régi, idegenfor-
galmi fontossággal bíró, műemlék 
jellegű épületeket. Mint mondta, az 
általa vezetett tárca kezdeményezni 
fogja, hogy a helyi tanácsok növeljék 
vonatkozó illetékeiket, és azok a tu-
lajdonosok, akik nem tartják karban 
az épületeket, illetve nem használják 
rendeltetésének megfelelően, azok 
ellen fel lehessen lépni.

– A közintézmények, hatóságok 
jó együttműködése mellett a vállal-
kozók szolidaritására is szükség van, 

mert a helyi közösség érdeke minde-
nekelőtt való – jelentette ki a tárca-
vezető, hangsúlyozva a különböző 
uniós, illetve hazai források lehívásá-
nak fontosságát.

Borboly Csaba a kormány és a 
megyei tanács közti jó partnerséget 
méltatta, aminek a haszonélvezői 
a helyi közösségek. Kifejtette, hogy 
Borszéknek a megye északi részében 
vezető szerepe lehet, és nemcsak a kis-
város, hanem a környékének a fejlesz-
tése is prioritás Hargita Megye Tu-
risztikai Stratégiájában. Mint mond-
ta, a mezőgazdaság és az idegenfor-
galom együtt a gazdasági fejlődés 
motorja lehet. A tanácselnök kitért 
arra is, hogy nemrég találkozott 
Gheorghe Fluturral, Suceava Me-
gye Tanácsának elnökével, melynek 
során megállapodtak Székelyföld 
és Bukovina összekötéséről a 174A 

megyei út felújítása által. Borboly 
kijelentette: nemcsak megyében, ha-
nem tágabb térségben gondolkod-
nak, és a két régió együttműködése 
több turistát vonzhat. Elena Udrea 
válaszként elmondta: a fent említett 
megyei út szerepel az Országos Inf-
rastruktúra-fejlesztési Porgramban 
(PNDI), így a jövő évben meg is 
történhet a felújítás. Borszéki láto-
gatása után Elena Udrea miniszter 
Maroshévízre utazott, ahol aláírta a 
megyei jogú város két európai uniós 
projektjének finanszírozási szerző-
dését. Az egyik a település közbiz-
tonságát erősíti hatvan köztéri vide-
okamera felszerelésével, 1 871 094 
lej összértékben, a másik pedig a helyi 
szociális központ fűtésrendszerének 
felújítását célozza, összesen 5 608 789 
lej értékben.

értékes jövőkép
„Az a jó, hogy önök rendelkez-

nek egy világos jövőképpel, amely 
kidolgozott fejlesztési stratégiák-
ban nyilvánul meg. A benyújtott 
pályázatok ennek a stratégiának a 
mentén történnek, az egyes beru-
házások egymással összhangban a 
tudatos térségfejlesztést szolgálják. 
Így részünkről nagyságrendekkel 
könnyebb meghozni a támogatási 
döntést – amit a legtöbb Hargita 
megyei projekt esetében szívesen 
meg is teszünk –, mint ott, ahol 
kaotikusabbak az állapotok. Úgy 
látom, jó úton haladnak” – dicsérte 
meg a csíkszeredai park övezetének 
felújítása, illetve a Virtuális baran-
golás történelmi emlékhelyeken című, 
és a csíkszeredai Régizene Fesztivál 

népszerűsítéséről szóló projekt 
finanszírozási szerződésének aláírá-
sánál jelen levő önkormányzati elöl-
járókat a miniszter. „Bukarestben is 
alá lehetne írni, ám fontosnak tart-
juk megnézni, hová kerülnek és ho-
gyan használják fel az általunk ide 
irányított pénzeket, ugyanakkor a 
helyiek is jobban ráéreznek, hogy 
fontos az uniós pénzek lehívása” – 
jegyezte meg Udrea a dokumentum 
szignálása előtt.

A megyeháza márványtermé-
ben röviden kiértékelték a láto-
gatást, Borboly Csaba megyeita-
nács-elnök bemutatta a már futó 
beruházásokat, illetve egy újabb, 
13 pályázatot tartalmazó mappát 
adott át a miniszternek. Hasonló-
an cselekedett Ráduly Róbert Kál-
mán, Csíkszereda polgármestere, 
aki az integrált városfejlesztési terv 
munkálatairól, valamint a közel-
múltban befödött uszoda építéséről 
tájékoztatta a tárcavezetőt. Ráduly 
felhívta a miniszter figyelmét egy 
második jégpálya szükségességére, 
ám azt is hangsúlyozta, hogy ezút-
tal főként a gyergyószentmiklósi 
létesítmény érdekében emel szót. 
„Egyértelmű, hogy Csíkszeredá-
nak nagyon kellene egy második 
jégpálya, hiszen a különböző kor-
osztályú jégkorongcsapatok, a mű-
korcsolyázók, a gyorskorcsolyázók, 
valamint a városiak igencsak szű-
kösen férnek a jégen. Először még-
is inkább a gyergyószentmiklósi 
létesítmény felújítását sürgetném, 
hiszen kár lenne elveszíteni egy 
olyan erős jégkorongbázist, mint a 
gyergyószentmiklósi” – fejtette ki 
Csíkszereda polgármestere.

– A két éve aláírt projektek most 
kezdenek körvonalazódni, másrészt 
ezek által munkahelyek teremtőd-
nek. Azt látom, hogy Hargita me-
gyében jó helyre kerül a lehívott 
pénz – búcsúzott a miniszter.

Pénzt hozó tollvonások. Újabb beruházásoknak adott zöld utat Elena Udrea 

A CSÍKSZEREDAI FOGHÁZ 
– Csíkszereda, Zöld Péter utca 2. szám, 

telefon: 0266–316972, fax: 0266–316974 –
a 2006/1897-es kormányhatározat előírásainak megfelelően  

nyílt kikiáltásos árverésen értékesíti  
a fogva tartott személyektől elkobzott javakat  

(mobiltelefonok és azok tartozékai).
Az árverésre 2011. október 14-én 12 órakor kerül sor az intézmény 

székhelyén. A részvételi ügycsomó beszerezhető 2011. október 7-én 15 
óráig az intézmény székhelyén, ára 5 lej.

Bővebb felvilágosítás az intézmény székhelyén.

Az Akarat Szövetkezeti Társaság 
eladásra kínálja Székelyudvarhely,  

Győzelem utca 6. szám alatti 116,6 m2 kereskedelmi felületét. 

Az eladás időpontja 2011. október 14., de. 9 óra. 
Bővebb információ a 0266–212394, 0266–218328-as telefonszá mokon, 

munkanapokon 8–14 óra között.

A rOMeSPA kFt.
BIKA- 

ÉS ÜNŐBORJÚKAT 
VÁSÁROL!

Bikaborjúk esetében 
225 kg-ig is.

Telefon: 0757–022712.

Október elseje után 
tilos leválni a távfűtési 
rendszerről – írja szerkesz-
tőségünkbe eljuttatott köz-
leményében a Goscom a 
2006/325-ös törvény előírá-
saira hivatkozva. Azok, akik 
mégis megteszik, 500 lejtől 
1000 lejig terjedő büntetésre 
számíthatnak – áll a közle-
ményben. 

Bármelyik pillanatban indítható a távhőszolgáltatás fotó: csíki zsolt

MegelégedetteN távOzOtt eleNA UdreA MiNiSzter HArgitA Megyéből

Jó helyre került a pénz


