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> Hamarosan az új PUG lesz 
az irányadó. Közel egy éve írtuk, 
hogy a nyár folyamán életbe lép 
Székelyudvarhely új Általános Ren-
dezési Terve (PUG), mely az elkövet-
kező tíz évre urbanisztikai és egyéb 
szempontok szerint terjeszkedési és 
bővülési irányt szab majd a telepü-
lésnek. Az engedélyeztetési folyamat 
kissé hosszasra sikeredett, az illeté-
kesek viszont reménykednek: legké-
sőbb februártól már az új PUG diktál. 
Hosszas előkészítő folyamatot köve-
tően az év elején nyerte el első for-
máját Székelyudvarhely új Általános 

Rendezési Terve, melyet a Városháza 
Szent István-termében függesztettek 
ki, majd ezt követően a témában a 
polgármesteri hivatal több lakossági 
fórumot is szervezett, melyeken min-
denki véleményezhette a terveket. Az 
előírás szerint harminc napig kellett 
volna közszemlére tenni a PUG ter-
vezetét, ám a polgármesteri hivatal il-
letékesei úgy döntöttek, 4-5 hónapra 
bővítik ezt az időszakot, hogy legyen 
mindenkinek ideje közölni esetle-
ges észrevételeit. Jöttek is a lakossági 
módosítási javaslatok, melyek közül 
az elfogadhatóakat be is építették a 

készülő rendezési tervbe. Követke-
ző lépésként fővárosi szakhatóságok, 
központi szervek beleegyezésének a 
megszerzése következett: nem keve-
sebb, mint huszonnégy engedélyt kell 
beszereznie a polgármesteri hivatal-
nak. Az érvényes törvénykezés szerint 
a belügyminisztériumtól a mezőgaz-
dasági minisztériumon keresztül a tit-
kosszolgálatig mindenki áldását kell 
adja az Általános Rendezési Tervre, il-
letve a helyi szolgáltatóknak (Urbana 
Rt., Aqua Nova Hargita, Romtelecom, 
Electrica stb.) is láttamozniuk kell a 
terveket. Tegnap Farkas Domokos, a 

polgármesteri hivatal urbanisztikai 
osztályának vezetője a téma kapcsán 
lapunkkal azt tudatta, a huszonnégy 
engedélyből eddig még csak öt-hat van 
meg – hosszasra nyúlt tehát az enge-
délyezési folyamat. Farkas azt is közöl-
te, ha minden engedélyt beszereznek, 
az új PUG a megyei tanácshoz kerül 
láttamozásra, majd utolsó lépésként a 
helyi önkormányzat kell rábólintson 
a tervre. „Reméljük, minél hamarabb 
meglesz. Bízunk benne, hogy erre de-
cember–január vagy legkésőbb febru-
ár folyamán sor kerül” – mondta Far-
kas Domokos. 

Az ünnepek előtti vásárlási 
szezon kezdetét jelzi, hogy az 
udvarhelyi üzletek polcain már 
megtalálhatjuk az ünnepkörhöz 
kapcsolódó termékeket: Mi-
kulás-sapkát, de akár már mű-
fenyőt is vásárolhatunk. Mint 
megtudtuk, idén az állami erdé-
szeti hivatal kevés karácsonyfá-
nak szánt fenyőt tud biztosítani. 

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Sokan talán még nem is gondol-
nak a karácsonyra, a városban 
járva azonban akarva-akarat-

lanul is eszébe jut az em bernek: az 
üzletek tudatosan ké szülnek az ün-
nepek előtti vásár lói rohamra. Né-
hány központi üzlet kirakatát már 
ünnepi díszbe öltöztették, a polco-

kon fényes, csillogó díszek,  ajándék-
tárgyak sorakoznak. A város egyik 
népszerű ajándéküzletében már 
készülnek az ünnepi vásárlási lázra, 
s bár egyelőre csak belülről díszí-
tették fel a helyiséget, hamarosan a 
kirakatot is a Mikulásváró hangulat 
keríti hatalmába. A polcokon Miku-
lás-figurák kavalkádja csalogatja alig 
néhány lejért a vásárlót, de a kará-
csonyfára szánt díszgömbök közül is 
válogathatunk. A tudatos vásárlókat 
célozza meg a város egyik bevásárló-
központja is, ahol külön stand várja 
az ünnepi lázban égőket. Apróbb, ol-
csóbb díszítőelemeket sorakoztatnak 
fel polcaikon, ugyanis egy csomag 
gömböt vagy girlandot már 7 lejtől 
is megvásárolhatunk. Mikulás-sap-
kát, zoknit, sőt a rénszarvas szarvát 
imitáló hajpántot is be lehet szerez-

ni már 3 lejtől. Azok, akik idejében 
már a karácsonyi fáról is szeretnének 
gondoskodni, azok 30-tól 130 lejig 
válogathatnak a műfenyőkből. 

Olcsó, de kevés
Nem fogják borsos áron érté-

kesíteni a karácsonyfának szánt ter-
mészetes fenyőket sem – az árakat a 
hét második felében állapítják meg. 
Inkább az okoz gondot, hogy na-
gyon kevés fát tud biztosítani idén 
az állami erdészeti hivatal – nyilat-
kozta lapunknak Banucu Ioan. A 
homoródi erdészeti hivatal vezetője 
ugyanakkor elmondta, a korábbi 
évekhez hasonlóan már elkezdőd-
tek az ellenőrzések az illetéktelen 
kitermelők ellen, amit az erdészet 
munkatársai a rendőrséggel karölt-
ve végeznek.

Bensőséges karácsony
„Kismama vagyok, így nincs sok 

időm nézelődni az üzletekben, ezért 
először jól kigondolom, hogy kinek 
mit szeretnék ajándékozni, és egy 
szabad pillanatban igyekszem majd 
megvásárolni” – mondta lapunknak 
Marosfői Katalin olvasónk. Szerin-
te a nagy pénzekért megvásárolt 
ajándéktárgyak egy idő után mind 
fölöslegessé válnak, ezért az idén egy 
kicsit személyesebbé szeretné tenni 
a karácsonyt, mert azt vette észre, 
hogy sokszor egy beszélgetés sok-
kal többet ér. Katalin nem felejtette 
el hangsúlyozni, hogy karácsonyra 
egy kis cserepes fát fognak vásárolni, 
mert a szemetesek mellé kidobott 
fenyők látványa minden évben el-
szomorítja.

Fenyéd

Várni kell
az új napközire

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe

A román kormány idén ta-
vasszal egy tucat óvoda és 
napközi építését és továb-

bi három óvoda felújítását ígérte 
Hargita megyében. A Korai Neve-
lés Reformjáért elnevezésű prog-
ram keretében Udvarhelyszéken a 
zetelaki óvoda bővítése, Szé kely-
keresztúron, Fenyéden, Ho mo-
ród szentmártonban, Ko ron don, 
Gyer gyótölgyesen, Szentegy há-
zán, Kápolnásfaluban új napkö-
zik, Lövétén, Felsőboldogfalván 
és Nagygalambfalván pedig új 
óvodák építése szerepelt a terv-
ben. A fenyédi napköziben jelen-
leg egy fiatalra egy négyzetméter 
sem jut, ezért Bokor Botond 
polgármester igencsak örült, 
amikor tudomást szerzett az új, 
tágas és modern  napközi építé-
sének tervéről. A nyár folyamán 
a településvezető megegyezett a 
gyulafehérvári érsekséggel, és cse-
rével sikerült megszerezni egy 50 
áras területet a település legszebb, 
legcsendesebb részén, ahová az 
új napközi építését tervezték. A 
sietségnek az volt az oka, hogy a 
munkálatok elkezdését idén őszre 
ígérték, de semmi nem történt. 
– Arról volt szó, ősszel jönnek a 
munkások és megkezdődik az 
építkezés, de erre hiába vártam. 
Úgy tudom, több udvarhelyszéki 
település is hasonló helyzetben 
van, várunk arra, hogy Csíksze-
redából érkeznek-e ezzel kap-
csolatos hírek – mondta Bokor 
Botond polgármester. Rozsos 
Camelia, a tanügyi beruházáso-
kat felügyelő Hargita megyei il-
letékes elmondta, egy bukaresti 
menedzselő iroda foglalkozik a 
program lebonyolításával, mely 
még csak a tervezési fázisban jár. 
– Ez egy országos projekt, több 
mint 1500 óvoda és napközi épí-
tésének tervével. Mi csak akkor 
tudunk lépni, amikor már meg-
vannak a tervek és az építők is. A 
kifutási határidő eredetileg 2013 
volt, várhatóan ezt meghosszab-
bítják. Az ilyen programok lebo-
nyolítása hosszadalmas, van egy 
olyan iskolás projektünk, amely 
2000-ben kezdődött el, és csak 
most értünk a végére – számolt 
be Rozsos Camelia.

Ünnepi kínálat a polcokon. A kereskedők tesznek róla, hogy felkeltsék a vásárlók figyelmét fotó: balázs attila
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KészülneK A KArácsOny előtti vásárlási szezOnrA

Ünnepváró üzletek

néhány használható erőgépet már 
felszerelt a kivitelező a szabók és 
a lakatos Gergely utca sarkán lévő 
sporttelepen. A valamikori játszótér 
átalakítása a hideg miatt csak jövő 
tavasszal készül el.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Egy szabadtéri sporttelep lét -
re ho zásába kezdett a Szé-
kely udvarhelyi Közös-

ségi Ala pítvány a két utca sarkán. 
A volt játszóteret olyan sportesz-
közökkel egészítik ki, amelyeket a 

felnőttek is használni tudnak a hét 
minden napján. Öt kültéri erőgép 
már a helyére került, ezek egyaránt 
elviselik az időjárás és a vandaliz-
mus viszontagságait is. Péter Ildi-
kó, az SZKA programfelelőse el-
mondta a Hargita Népé nek, hogy 
a polgármesteri hivatal szakem-
berei segítségével betonozták be 

az eszközöket. A felelős kifejtette, 
hogy annak ellenére, hogy kitették 
a felhívó táblákat friss betonozás-
ról, a gyerekek azonnal játszani 
kezdtek a telepen. „Sok eszközt 
megmozgattak rögtön az elején, 
így olyan is volt, amit el kellett 
hozzunk, nehogy ellopják. Mivel 
ilyen nagy hideg van, úgy döntöt-

tünk, hogy csak tavasszal kerítünk 
sort a kalákázásra. Ha most lefes-
tenénk az eszközöket, lepattogna 
róluk a festék. Ez a periódus már 
arra sem alkalmas, hogy parko-
sítsuk a területet” – fogalmazott 
Péter Ildikó. A programfelelős 
arra is kitért, hogy hat eszköz van 
kész, a polgármesteri hivatal pe-
dig  további négyet rendelt meg. 
A felszerelt erőgépeket már lehet 
használni, de legfőképpen a te-
ret körülvevő-átszelő futópályát 
lehet igénybe venni egy kis „téli 
kocogásra”.

A polgármesteri hivatal is készü-
lődik a karácsonyi hangulatra:  
első lépésként helyére állították a 
város karácsonyfáját. A Városhá-
za téri parkban felállított, 12-14 
méter magas fát csakúgy, mint 
a városközpontot és a lakótele-
peket, hamarosan ünnepi díszbe 
öltöztetik. A tegnap elkezdő-
dött szerelési munkálatok után, 
mely során felszerelik és üzembe 
helyezik a díszeket, a városban 
Mikulás napján kigyúlnak az ün-
nepi fények. Idén új elemekkel is 
bővítik a dekorációt, hogy minél 
több utcában ünnepi hangulatot 
teremtsenek – tudtuk meg Ülkei 
Zoltántól, a hivatal városgazdál-
kodási osztályának vezetőjétől.

KözösséGi AlApítvány

Jövőre készül el a sporttelep


