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> Nyomozás indult a gyújtogató 
után. Sikerült megállapítani a Rez-tetőn 
történt múlt csütörtöki tűzeset pontos 
okát. Dima Valerian, a székelyudvarhelyi 
tűzoltóalakulat vezetője a Hargita Népé-
nek elmondta, egy eddig ismeretlen sze-
mély gyújtotta meg a száraz növényzetet 
Székelyudvarhely határában, aki ily mó-
don akarta „megtakarítani” területét a 
gaztól. Ezek után már a rendőrség dolga, 
hogy előállítsa a tűz okozóját – fejtette 
ki Dima. Lapunkat a székelyudvarhelyi 
rendőrség parancsnokhelyettese, Jére 
Ferenc arról tájékoztatta, megkezdték a 
nyomozást a gyújtogató kilétének feltá-

rása érdekében, s remélik, minél hama-
rabb sikerül kivizsgálni az ügyet.

> Két halálos autóbaleset Koron
don. Szombaton egy férfi, tegnap délután 
pedig egy nő vesztette életét balesetben 
Korondon. Szombaton egy negyvenéves, 
motorkerékpárjával szabályosan közleke-
dő férfit ütött el a főúton egy mellékut-
cából kikanyarodó, elsőbbséget nem adó 
daciás, a motoros a mentőautóban bele-
halt súlyos sérüléseibe. Udvarhelyszéken 
idén ez volt a harmadik baleset, amikor 
motorkerékpáros vesztette életét. Tegnap 
délután újabb tragédiának volt helyszíne 

a korondi főút: két, egy magyarországi 
és egy hargitai rendszámú autó ütközött 
frontálisan, az úttestről lesodródó autók 
pedig három nőt ütöttek el, egyikük a 
helyszínen életét veszítette, a másik ket-
tőt mentővel szállították kórházba. A so-
főrök kisebb sérülésekkel megúszták.

> Amatőr színjátszók találkoznak. 
Az Udvarhelyi Fiatal Fórum idén tizedjére 
szervezi meg az amatőr színjátszó feszti-
vált Székelyudvarhelyen. A városi iskolák 
csapatain kívül sok faluban, községben 
működik színjátszó csoport, akik számá-
ra ez az esemény nagyszerű lehetőséget 

nyújt a megmérettetésre, egymás megis-
merésére, a színjátszás népszerűsítésére. 
A találkozónak nincs versenyjellege, a 
hangsúly a nagyobb közönség és a szak-
emberek előtti bemutatkozáson, a tapasz-
talatcserén van. Az eseményre november 
5-én, délután 4 órától a Siculus Ifjúsági 
Házban kerül sor, hét népes amatőr szín-
játszó csoport szereplésével. A fellépő 
csapatok Erdőszentgyörgyről, Szentegy-
házáról, Agyagfalváról, Bögözből és ter-
mészetesen Székelyudvarhelyről érkez-
nek majd, a darabok műfaját tekintve 
pedig többségben komédiák, drámarész-
letek lesznek a programban. 

Tegnap öt órán keresztül tár-
gyalt Székelyudvarhely önkor-
mányzata egy napirendi pontot: 
a költségvetés módosítását. Az 
ülés eredménnyel zárult: fűtés-
hálózati rehabilitációra, a gim-
názium tetőzetének felújítására, 
a zöldségpiac modernizálására, 
a Márton Áron tér megszépíté-
sére nevesítettek pénzeket, sőt 
a Millenniumi Emlékoszlop ki 
nem fizetett munkálatainak tör-
lesztését is jóváhagyták.

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

Hiányzott tegnap a mér-
leg nyelve, így minden-
ki tudta, ha a két nagy 

frakció nem jut egyezségre, dön-
tés sem születhet. A polgáriak 
munkás kedvükben voltak, mint 
közölték, dolgozni jöttek, és ad-
dig nem mennek haza, amíg min-
dent ki- és át nem beszélnek, így a 
testület e havi ülése rendhagyóbb 
kibeszélőshow lett. Egy napirendi 
pontból mondhatni százat csinál-
tak, a rövidnek ígérkező soron kö-
vetkező havi ülés pedig maratoni-
ra sikeredett, költségvetés-módo-
sítás címszó alatt öt órán keresztül 
a város több fontos problémájáról 
tárgyalt a testület. 

A polgármester előterjesztése 
szerint nagyjából félmillió eurónyi 
összeget kellett befoglalni, illetve 
átcsoportosítani a költségvetés-

ben: 900 000 lejt kapott a város a 
távhőhálózat felújítására, ezt kel-
lett befoglalni a költségvetésbe, 
illetve a Tamási Áron Gimnázium 
tetőzetének a kijavítására 150 000 
lejt, a Márton Áron tér megszépí-
tésére 200 000 lejt, a zöldségpiac 
korszerűsítésére pedig 100 000 lejt 
igyekezett elkülöníttetni a polgár-
mester. A költségvetés-módosítási 
tervezet ennél sokkal több pontot 
tartalmazott: beruházási munká-
latok kifizetésére, a tanügyiek bé-
rének biztosítására, a városi kórház 
költségvetésének a kiegészítésére, 
illetve a Tábor negyedi bölcsőde 
elkészítésére is vonatkozott. 

Az ülés egy hosszabb kitérővel 
indult, mely során – a régi szemét-
telep bezárása kapcsán – az Ave 
Hargita és az Aqua Nova mint 
szakmai befektetők voltak a fő 
téma. Szász Jenő szerint jelenlétük 
fontos, hisz eurómilliókat költenek 
el a városban, és uniós szintű szol-
gáltatást biztosítanak, Bunta Le-
vente viszont úgy érvelt: a szerződés 
velük úgy köttetett, hogy nem lehet 
uniós pénzekre pályázni, így az álta-
luk hozott milliókat az udvarhelyi-
ek kamatostól fogják visszafizetni. 
A polgáriak azt is közölték, az Ave 
mindent megtett a régi telep be-
zárása érdekében, Benedek Árpád 
Csaba RMDSZ-es tanácsos pedig 
tudatta: a megyei tanács döntött, 
Udvarhely megkapja a szeméttelep 
bezárására ígért 100 000 eurót. 

Tegnap reggel vehették birtokuk-
ba az  ud varhelyi autósok a vá-
ros második körforgalmát. Helyi 
szokás szerint ez a beruházás 
is politikai vita tárgyát képezte, 
a sofőrök viszont örülnek, hogy 
végre folyamatos a forgalom a 
sokszor „beduguló” szakaszon.

HN-információ

Tegnap reggel fél kilenckor 
Bunta Levente polgármes-
ter saját kezűleg nyitotta 

meg az autósforgalom előtt Ud-
varhely második körforgalmát. A 
Bethlen Gábor, Villanytelep és 
Tábor utca kereszteződésénél bő 
egy hónap alatt elkészült beruhá-
zást a Multipland Kft. végezte, ára 
465 000 lej plusz áfa. 

„Jó döntés volt a körforgalom 
építése ebbe a kereszteződésbe” 
– mondta a Hargita Népének 
Berkeczi Edvárd, aki egy helyi 
áruforgalmazó cég alkalmazott-
jaként nap mint nap rója a kilo-

métereket a városban. Szerinte 
eddig nehézkes volt a közlekedés 
a Tábor negyedből, ami remél-
hetőleg pozitív irányba változik 
és a Bethlen utcában rendszerint 
kialakuló közlekedési dugókat is 
felszámolja. 

„Forgalmas és fontos csomó-
pontja a városnak ez a keresz-
teződés, amit a lezárás óta még 
jobban megérezhettünk. Jó dön-
tésnek tartom a körforgalmat, 
örülök neki, de szerintem in-

dokolatlan volt ennyire nagyot 
építeni, főleg annak fényében, 
hogy mennyibe került, ugyanis 
más városokban olcsóbban is 
csinálnak jó körforgalmakat. 
De ha már ekkora lett, csinál-
hattak volna rendes kétsávosat 
belőle” – vélekedett lapunknak 
Simó Albert, aki ugyancsak so-
főrként dolgozik egy helyi cég-
nek, ám naponta jár más nagy-
városokba, használva az ottani 
körforgalmakat.

320 ezer lej a Millenniumi Emlékoszlopra

Az egyetlen napirendi pontra térve kiderült, a téma nem volt szak-
bizottsági ülésen tárgyalva, így az ülés ismét gyors fordulatot vett: 
gazdasági, urbanisztikai és szociális szakbizottsági ülést tartottak, kö-
zel négy órán keresztül pontról pontra átvilágították az előterjesztett 
anyagot. A polgáriak mindegyikhez részletes dokumentációt kértek, 
Jakab Mária, az urbanisztikai osztály munkatársa pedig a Patkó és a 
piac rendezési tervét ismertette. A szakbizottsági ülések során a pol-
gáriak több módosító javaslattal rukkoltak elő. Egy ment át: 320 ezer 
lejt különítettek el a Millenniumi Emlékoszlop munkálatainak kifize-
tésére. Tiltakozásképpen a végső szavazásnál csak egyikük, Szász Jenő 
voksolt, ám a kilenc RMDSZ-es mellett az ő szavazata is elég volt, 
hogy a napirendi pontból határozat szülessen.

Ruhagyűjtési akció

Jöhet a sál,  
sapka, nagykabát
használtruha-gyűjtési akciót 
indítanak mától a szegényebb 
sorsú fiatalok segítségére az 
udvarhelyi ifjúsági szervezetek. 
a használtruhadarabok felaján-
lói november folyamán az ösz-
szes középiskolában leadhat-
ják adományaikat a külön erre 
a célra kihelyezett dobozokba. 
az összegyűlt ruhák november 
utolsó hetén kerülnek szétosz-
tásra a rászorulók között. Az 
akció mottója: hozd a cuccot, 
hisz egy ruha egy mosoly!

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

R uhagyűjtő akciót indít má-
tól az Udvarhelyi Ifjúsági 
Egyeztető Tanács (UIET) 

a Székelyudvarhelyi Diák Tanács 
(SzuDiT) közreműködésével, 
melynek célja a rászoruló fiatalok 
támogatása. A szervezők elmon-
dása szerint olyan használható ál-
lapotban lévő ruhaneműk felaján-
lását várják, amelyek segítségére le-
hetnek azoknak a fiataloknak, akik 
a hideg időszak beálltával igazán 
rászorulnak a támogatásra. A mától 
kezdődő ruhagyűjtési akció négy 
hétig fog tartani, amelynek végén, 
azaz november 26-án egy bulit 
rendeznek, ahol ugyancsak várják 
majd a felajánlásokat, ugyanis a 
belépő egy használt ruhadarab lesz 
– nyilatkozták a szervezők. Szabó 
Kinga, a SzuDiT elnöke elmondta, 
hogy az első hét a népszerűsítésről 
és az előkészítésről fog szólni, ami-
kor a tanintézmények vezetőivel 
kijelölnek egy helyet a ruhák be-
gyűjtésére, míg a negyedik hét az 
összegyűlt ruhák rendszerezésével 
fog telni, tehát a tulajdonképpeni 
gyűjtés november 7-től 21-ig fog 
tartani a középiskolákban, a Mo-
dern Üzleti Tudományok Főisko-
láján, valamint az UIET irodájá-
ban elhelyezett dobozokban.  Az 
összegyűlt használt ruhadarabok 
szétosztására november 26-a után 
kerül sor a rászoruló fiatalok kö-
rében az egyházak segítségével 
– fogalmazott Antal Lóránt, az 
UIET elnöke. Antal elmondta, 
hogy minden székelyudvarhelyi 
középiskolával, egyházzal felvet-
ték a kapcsolatot, akik örömmel 
fogadták és támogatásukról bizto-
sították a kezdeményezést.

Költségvetés-módosításról egyeztettek. Maratoni napirendi pont fotó: máthé lászló ferenc

a sofőRök ElégEdEttEk

Átadták a második körforgalmat
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Félmillió euróról döntöttek


