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> Bunta: nem indokolt a rendkí-
vüli ülés. A Magyar Polgári Párt és a 
Zöld Párt képviselői által szorgalma-
zott rendkívüli tanácsülés összehívásá-
val kapcsolatban Bunta Levente nyílt 
levelet fogalmazott meg. A polgármes-
ter szerint a rendkívüli tanácsülés kez-
deményezését nem merítik ki a határo-
zattervezetek témái: a városi bölcsőde 
ügye, illetve a városközpontban nem-
rég bántalmazott fiatalok jogi képvi-
selete. Bunta kiemeli és hangsúlyozza, 
hogy a városi bölcsőde jó működése, a 
kisgyerekek megfelelő ellátása, nevelé-
se elsőrendű fontossággal bír számára. 

„Ezért is volt szükség arra, hogy új, 
modern, európai normáknak megfe-
lelő körülményeket tudjunk kialakíta-
ni a felújítás alatt levő Tábor negyedi 
bölcsődében, amelyet reményeink sze-
rint az új évben a gyerekek birtokukba 
is vehetnek. A váltásra amiatt is volt 
szükség, hogy a városnak ne kelljen 
bért fizetnie az intézménynek helyet 
adó épületért. A jelenlegi bölcsőde 
épülete a kilencvenes évek elején, ma-
gánosítások során került át a Roseal 
Rt. tulajdonába, mely tényt legitimál-
ja az M03-0118/1993-as számú tu-
lajdonjogot igazoló bizonylat. A vég-

leges átírás 2004-ben történt a 3656-
61-es számú végzés alapján. Szász Jenő 
egykori polgármester évekkel később, 
2008-ban indított pert az épületért, 
melyet elveszített. Akkori akcióját 
kampánycélra használta fel, a válasz-
tások közeledtével most ismét sürgős 
lett a téma újramelegítése” – mutat 
rá a városvezető nyílt levelében, amit 
így folytat: „A múlt heti tanácsülésen 
elhangzott, hogy a bántalmazott fia-
taloknak jogi képviseletet, segítséget 
biztosítunk, melynek első lépéseként 
ügyvéddel vettük fel a kapcsolatot, aki 
hétfőn találkozott a fiatalokkal, így 

hozzá is láthattak az ügy jogi úton tör-
ténő orvoslásához. A törvényes előírá-
sokat figyelembe véve – ezeket köte-
lesek vagyunk mindannyian betartani 
– az előterjesztett határozattervezetek 
törvényességéhez elengedhetetlen a 
szakosztályok véleményezése, valamint 
a szakbizottsági jelentések is.” A rend-
kívüli ülés napján Kolozsváron tartóz-
kodó Bunta arra kéri a városatyákat, 
gondolják át annak lehetőségét, hogy 
e két, a város számára roppant fontos 
ügyben rendes havi tanácsülésen szü-
lessen döntés, és törvényes keretek 
közt tegyék mindezt. 

A villamossági vállalat megbízá-
sából Zetelaka községben, Varság 
felé haladva az út mentén számos 
területen kisebb fákat, bokrokat 
vágtak ki a magasfeszültségű ve-
zetékek alatt, kiváltva ezzel a la-
kók nemtetszését. Az Electricánál 
azt mondják, a kivágott fákból, 
ágakból készül a pellet – közis-
mertebb nevén a biomassza –, 
amelyet épületek, tömbházak fű-
tésére fognak felhasználni.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

A község számos telektu-
lajdonosa rossz szemmel 
figyelte, hogy értesítés nél-

kül megjelentek a munkát végző 
szakemberek, majd saját kapukon 
belül, magánterületen elkezdték 
vágni a bokrokat. Sándor Zoltán, 
a zetelaki lakosok részéről elmond-
ta a Hargita Népének, hogy olyan 
fákat is kivágtak, amelyek az elkö-
vetkező tíz évben semmiképp sem 
zavarták volna az Electrica Rt. háló-
zatát. Tőből kivágtak olyan fenyőfá-
kat is, amelyek élő sövény gyanánt 
voltak ültetve. Elpanaszolta, hogy 
minden hónapban megkapják a 
számláikat ugyan, viszont ezúttal 

egy értesítést sem küldtek. „A ma-
gánterületek gondozva vannak: 
bemásztak kerten és kapun belül, 
és azt csináltak, amit csak akartak. 
A vállalat azt nyilatkozta, hogy il-
letéktelenül nem vágtak sehol sem 
ki fákat, viszont csak ott menekült 
meg a növényzet, ahol otthon volt 
a tulajdonos és megtiltotta nekik a 
munkát. Egyenesen tőből vágtak 
ki mindent, holott sok esetben a 

fák hegyének metszése is elég lett 
volna” – fogalmazott Sándor Zol-
tán. A helybéliek azt is nehezmé-
nyezik, hogy nem tudják mi lesz 
az ágnyesésből származó hulladék 
sorsa. Demeter Gábor, az Electrica 
Rt. udvarhelyi kirendeltségének 
vezetője kifejtette lapunknak, hogy 
ezek a területek adminisztráció 
szempontjából az udvarhelyi erdé-
szethez tartoznak. „Megengedték 

nekünk, hogy kivágjuk a fákat. 
Egy gyergyószentmiklósi cég fogja 
összetakarítani a fahulladékot és 
biomasszává őrli azt. Még egy na-
pot kell várni a száradásra, hogy 
fűtésre alkalmas legyen az anyag” 
– tett ígéretet Demeter Gábor. 
Kitért arra is, hogy ehhez hasonló 
munkálatokat legutóbb egy nagy-
bányai cég végzett, szintén az er-
dészet megbízásából.

Dr. Szabó József állatorvos, a 
Natura 2000-es természetvédelmi 
projekt gondnoka elmondta, hogy 
elmúlt években (Homoródszentpál 
környékén például) megközelí-
tőleg 800 hektár legelőt takarí-
tottak, viszont a biomasszához 
használható ágnyesedéket egysze-
rűen elégették. Nagyon jó példá-
nak tartja, hogy a zetelaki ágakat 
környezetbarátan és gazdaságosan 
használják fel. Hangsúlyozta, hogy 
a Natura 2000-es területeken (le-
gelők és kaszálók) csakis abban az 
esetben adnak engedélyt a takarí-
tásra, ha az ott kivágott fákat ilyen 
módon hasznosítják. „Az égetést a 
törvény is tiltja, a gondnokságunk 
ezután megköveteli a keletkezett 
faanyag helyes kezelését” – nyoma-
tékosította a gondnok.
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Pellet lesz a kivágott fákból
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Egy hordozható géppel őrlik masszává a levágott ágakat

Jótékony köZösség

Tízezer dollár Udvarhelynek
A székelyudvarhelyi közösségi 
Alapítvány (sZkA) új adomány-
gyűjtő kampányt indított novem-
berben Jótékony közösség cím-
mel. Az alapítvány vezetősége 
a Hargita népének elmondta, a 
kampány újabb fejezethez érke-
zett: tízezer dollárt szeretnének 
összegyűjteni a városért. 

A. J.

Csáki Rozália, az SZKA el-
nöke lapunknak elmond-
ta, ha a Jótékony közösség 

kampánnyal sikerül összegyűjteni 
a kijelölt 10 000 dollárt, akkor egy 
támogatói csoport ezt megduplázza, 
azaz további 10 000 dollár érkezik 
Udvarhelyre a közösség szolgálatára. 

Figyelembe véve a számokat, ez na-
gyon könnyen teljesíthető, hiszen ha 
minden magánszemély legalább egy 
lejt, és minden második vállalkozás 
50 lejt adományoz, akkor azonnal 
elérik a célt. A begyűlt összegből 
egyrészt alapot nyújtanak más 
szervezeteknek, másrészt pedig az 
SZKA fejlesztésére fordítják. Min-
den helyi ember amikor legköze-
lebb a Szuper és Merkúr üzletekben 
vásárol, a kasszánál jelezheti, hogy 
adományozni szeretne a Közös-
ségi Alapítványnak. Ígéretükhöz 
híven minden adakozót jelképes 
ajándékban részesítenek: az egy 
és öt lej közötti adományozók ka-
rácsonyi képeslapban, a tíz lejesek 
hűtőmágnesben, a 25 lejesek egy 

horgolt kisangyalban, továbbá az 
50 lejesek egyedi arculatú bevásár-
lószatyorban részesülnek. Ameny-
nyiben bárki értékeli az SZKA mun-
kásságát, az összetartozás jegyében 

bekapcsolódhat az akcióba. Csáki 
Rozália kérdésünkre elmondta, még 
nem számlálták össze a kasszák előtt 
felállított urnák tartalmát, a közeljö-
vőben kerítenek sort rá. 

ElismErés

Múzeumbarát 
Hargita Népe

A Haáz Rezső Múzeum „Múze-
umbarát” oklevéllel tüntette ki 
a Hargita népét. 

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

Úgy döntött a Haáz Re-
zső Múzeum vezetősége, 
ezután minden évben el-

ismerésben részesíti mindazokat, 
akik az intézmény tevékenységét 
segítik. Idén első alkalommal 
a helyi médiát „díjazták”, így a 
Hargita Népe napilap is múzeum-
baráti kitüntetésben, oklevélben 
részesült. Mint Miklós Zoltán 
igazgató magyarázta, működésük 
alapjaként három pillér szolgál. 
„Úgy érzem, az elmúlt esztendő-
ben tisztes költségvetésünk volt, 
ha ilyenszerű összeget kapnánk a 
jövő évre is, akkor annak nagyon 
örvendenénk. Ugyanakkor a mú-
zeum munkatársi közössége is fon-
tos pillére történetünknek, illetve 
nem utolsósorban a nyilvánosság 
is lényeges számunkra, mond-
hatni ez sikerünk titka, melyben 
a médiának jut nagy szerep” – 
bontotta ki Miklós Zoltán, majd 
azzal folytatta, hogy az igényesen 
elkészített „Múzeumbarát okle-
velet” Könczey Elemér grafikus 
tervezte. „Első al  kalommal a 
sajtónak fejezzük ki köszönetün-
ket, hogy a jövőben majd ki kap 
oklevelet, még nem tudni, rá kell 
majd szolgálni” – üzente az igaz-
gató, aki arra is kitért, hogy más 
településeken is léteznek hason-
ló kezdeményezések, melyekkel 
kulturális intézmények elisme-
résben részesítik támogatóikat 
– a gyergyószentmiklósi Tarisz-
nyás Márton Múzeum például év 
végén tarisznyát ad segítőinek. 
„Mi nem adhatunk mindenkinek 
egy házat, ezért az oklevél” – vic-
celődött az igazgató, akitől azt 
is megtudtuk, hogy az év végén 
sem ülnek tétlenül, múzeumpe-
dagógiai programokat szervez-
nek, illetve karácsonyra készül-
nek. December 19. és 22. között 
mindennap foglalkozásokat tar-
tanak, melyek során origamit, 
ablakdíszeket, csuhé- és szalma-
díszeket, betlehemi jászolt, mé-
csest és egyedi ajándéktárgyakat 
készíthetünk.

A Szuper és a Merkúr áruházak kasszáinál lehet adományozni fotó: antalfi József


