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> Fenyőfa csak a Vásártér utcában. 
Székelyudvarhely Polgármesteri Hiva-
tala tájékoztatja az érdekelteket, hogy 
Székelyudvarhely területén fenyőfa árusítá-
sa csak a Vásártér utcai Junior üzlet melletti 
parkolóban engedélyezett. Területfoglalási 
engedélyt a polgármesteri hivatal 12-es iro-
dájában lehet igényelni. Szükséges iratok: 
kereskedelmi tevékenységet igazoló enge-
dély, a fenyőfa származását igazoló bizonylat, 
személyi igazolvány.

> Forgalommódosítás. Székelyudvar-
helyen idén a Karácsonyi vásár december 16. 
és 24. között tart – az előkészületek miatt 

mától, december 12-től lezárják a forgalom 
előtt a Városháza teret, a belvárosi reformá-
tus templom melletti parkolótól az első út-
kereszteződésig (a Barátok templomáig). A 
kézműves árusok házikóinak felépítése indo-
kolja ezt az intézkedést. A színpadállítás mi-
att szerdától, december 14-től a Vár utcát is 
lezárják a Varga-patak feletti hídtól. A Petőfi 
Panzió irányába szabad lesz a közlekedés.

> Tűz pusztított Zetelakán. Majdnem 
teljesen leégett szombaton este Zetelakán 
egy fafeldolgozó üzem. A tűz továbbter-
jedését sikerült megakadályozni, az anyagi 
kár azonban így is hatalmas: nagy mennyi-

ségű faanyag, különböző felszerelések vál-
tak a lángok martalékává. Az oltás idejére 
áramtalanították a közelben haladó magas-
feszültségű vezetéket, így a teljes település 
áram nélkül maradt. A kárfelmérés folya-
matban van.

> Csereberéltek is. Tavalyhoz képest 
több látogató és több csereberélő volt 
tegnap a székelyudvarhelyi sportcsarnok-
ban megrendezett téli sportfelszerelések 
cserebere vásárán. Tizenhárom cég kínált 
különböző sportfelszereléseket, sportru-
házatot – a cégek zöme hajlandó volt be-
számítani egy-egy használt sporteszközt 

egy új árába. Az utóbbi időben többen is 
arra panaszkodtak, évről évre kevesebb a 
csereberélő, s inkább a rendezvény vásár-
jellege domborodott ki. Az idei esemény 
rácáfolt erre, hiszen háromszor annyian 
próbáltak túladni megunt vagy kinőtt kor-
csolyájukon, sílécükön, mint tavaly. Néze-
lődőből, látogatóból sem volt hiány, délutá-
nig megközelítőleg ezerkétszázan váltották 
meg a kétlejes belépőt: a bevétel egy részét 
a szombati zetelaki tűzeset nyomán munka 
nélkül maradt családoknak adományozzák. 
A tombolával a székelyudvarhelyi Dimény 
Jenő nyert kétszemélyes hétvégi üdülést a 
Madarasi Hargitán.hí
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Az utolsó simításokat is elvégez-
ték a Benedek Elek Tanítóképző-
höz tartozó Mária Valéria-épüle-
ten. Felszerelték az eddig üresen 
álló laboratóriumokat, valamint 
helyükre kerültek a kétnyelvű is-
kolatáblák is.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Lukács István, az iskola igazga-
tója a Hargita Népének kifej-
tette: iskolakezdésre a legfon-

tosabb feladatnak az osztálytermek 
felszerelését tekintették. Hátrama-
radt az informatika és a természet-

tudományi laboratórium, a tanári 
szoba, a titkárság, valamint az igaz-
gatói iroda bebútorozása. Mostanra 
minden teremben helyére került a 
szükséges felszerelés.

– Még a pincében lévő osztály-
termet szeretnénk multimédiás te-
remnek berendezni – hangsúlyoz-
ta Lukács.

Az igazgató azt is elmondta, hogy 
a munkálatok összértéke 75 000 lej, 
ebből több mint 50 000 lejt törlesz-
tett a városi önkormányzat.

Az iskola hivatalos avatóünnep-
ségét december 15-én, délben 12 
órakor tartják, ekkor nyitják meg az 

épületnek a Patkóra nyíló ajtaját: ez 
lesz az iskola főbejárata. 

Az igazgató kitért arra is, hogy 
számos alkalommal feltették a 
kérdést, mi lesz a Benedek Elek-
szobor sorsa? 

– Mindenki úgy látja a leg-
jobbnak, hogy maradjon a jelen-
legi helyén – összegezte a véle-
ményeket az igazgató –, ugyanis 
az egy köztéri szobor, amelynek a 
város, és nem az iskola a tulajdo-
nosa.

Hozzáfűzte: ha tőle függne, 
nem dugná el az alkotást a hátsó 
udvarra. Lukács István az új igazgatói szobában. Minden bútor a helyére került

MáriA VAlériA-épület

Megnyitják a főbejáratot

idei utolsó rendes havi ülését tar-
totta pénteken délben az rMDSZ 
Udvarhelyszéki Szervezetének 
Önkormányzati tanácsa. A tes-
tület kiértékelte a Környezetvé-
delmi Minisztériumhoz leadott 
pályázatokat, valamint szó esett 
a jövő évi összevont választások-
ról is.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Péntekre hívta össze rendes 
havi ülésre az RMDSZ 
udvarhelyszéki szervezeté-

nek önkormányzati küldötteit az 
Önkormányzati Tanács Állandó 
Bizottsága. A tanácskozás egy-
ben évzáró gyűlés is volt. Meghí-
vottként részt vett Antal István 
parlamenti képviselő, valamint 
Lőrincz Csilla, a Környezetvé-
delmi Alap ügyvezetőségének 
alelnöke.

Lőrincz Csilla az ülés első 
napirendi pontjaként bemutatta 
azoknak a pályázatoknak a hely-
zetét, amelyeket az önkormány-
zatok nyújthattak be a Környe-
zetvédelmi Minisztériumhoz. 
Az alelnök beszélt a Hargita 
megyében nagy népszerűségnek 
örvendő Zöld Ház programról, 
valamint a kevesebb sikernek 
örvendő pályázatokról is, mint 

a roncsprogramok, valamint a 
térségben kudarcot vallott er-
dősítési program. Szó volt a 
kísérleti jelleggel elindított, ke-
rékpárutak építését szorgalma-
zó programról is, amelynek ke-
retein belül két sikeres Hargita 
megyei pályázatot hirdetnek ki 
a mai nap folyamán. 

Utolsóként a víz- és szennyvíz-
hálózat, illetve tisztító- és kezelő-
állomások építésére meghirdetett 

pályázatok kerültek szóba. Ez a 
téma igencsak érzékenyen érin-
tett két-három települést, köztük 
Fenyédet és Varságot, ugyanis az 
érintett települések polgármeste-
reinek elmondása szerint „banális 
dolgok” miatt maradtak alul a te-
lepüléseket modernizáló pályáza-
tokon. Az alelnök a felvetésre úgy 
reagált: a pályázókat megkérik, 
még az iratcsomók benyújtása 
előtt keressék meg a hivatal mun-

katársait, hogy tudják elkerülni 
az esetleges félreértéseket.

40 kilométer aszfalt
Az ülés következő napirendi 

pontjának vitájában Sófalvi László, a 
megyei tanács alelnöke ismertette a 
megyei utakon 2011-ben elvégzett, 
valamint folyamatban levő munká-
latokat. Az alelnök elmondta, idén 
az utak javítására fektették a hang-
súlyt, ami közel 40 kilométer átadott 
aszfaltozott utat jelent, a jövőben 
viszont megpróbálják ezek környe-
zetét is szebbé tenni. A nagyobb be-
ruházások közt említette a Tusnád 
és Csíkszentkirály, valamint a Szent-
egyháza és Oklánd közötti útszakasz 
aszfaltozását, hangsúlyozva, hogy 
e munkálatok a befejezéshez köze-
lednek. Kérdésre válaszolva Sófalvi 
elmondta, hogy az Udvarhely és Ke-
resztúr közötti terelőút elkészítésére 
még várni kell pár évet, viszont a fo-
lyamat már elindult.

Végezetül Antal István képvi-
selő számolt be az önkormányzati 
képviselőknek a választási tör-
vény tervezetéről, amelyet a héten 
kormányzati felelősségvállalással 
kíván elfogadtatni a koalíció. A 
törvénytervezet szerint a polgár-
mesterek mandátumát jövő év no-
vemberéig hosszabbítanák meg, a 
képviselő szerint ezt az időszakot 

ki kell használni az elkezdett beru-
házások befejezésére.

Korond: napközi épül
Az ülés után a befejezett projek-

tekről beszélgettünk Katona Mi-
hály korondi polgármesterrel, aki 
tájékoztatott: idén sikerült leasz-
faltozni közel tíz kilométer községi 
utat, valamint kialakítani annak tel-
jes infrastruktúráját. Ezek mellett 
12 kilométernyi vízhálózatot és két, 
egyenként 350 köbméteres víztáro-
zót is építettek, valamint vásároltak 
egy multifunkcionális erőgépet a 
községi utak karbantartási mun-
kálatainak elvégzésére. A Korond 
községhez tartozó Pálpatakán és 
Fenyőkúton tűzoltószíneket épí-
tettek, és felújítottak egy-egy szo-
ciális célokat szolgáló épületet. A 
korondi polgármester szerint mun-
ka akad bőven jövőre is, ugyanis 
tervezik egy biomasszával működő 
kazán, illetve egy napközi építését 
is. A faluban rendszeres probléma 
az áramingadozás, de erre is találtak 
megoldást a villamossági vállalattal 
közösen, és jövőben új trafóház épí-
tését tervezik.

– Az elvégzett munkának ör-
vendünk, azonban megyünk to-
vább, mert van még mit csinálnunk 
– fogalmazott Katona Mihály, 
Korond község polgármestere.
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Befejezni az elkezdett beruházásokat

A Korondot átszelő főút. Idén 10 kilométert aszfaltoztak le fotó: szász csaba


