
Továbbra is zajlik az épít-
kezés a Cserehát-lakó-
negyedben: jelenleg a 

negyvennyolc lakást magában 
foglaló tömbházon dolgozik a 
kivitelező, az épület nagyjá-
ból készen van, a hőszigetelés, 
a belső szerelések és a kör-
nyék közművesítése, terepren-
dezése, az útépítés van hátra. 
„A Csereháton lévő III/1. szá-
mú épület megmaradt az ifjú-
sági lakások kategóriában, a 
beruházásra vonatkozó meg-
valósíthatósági  tanulmányt 
engedélyezték, a kivitelezé-
si tervet így az ANL készítteti, 
de ez még el sem készült” – kö-
zölte a polgármesteri hivatal 
sajtóosztálya. A III/2. számú 
épületet viszont a város visz-
szavette az Országos Lakás-
ügynökségtől, hisz az említett 
negyvennyolc lakrész kivitele-
zésére a fejlesztési miniszté-
riumnál szereztek forrást, így 
ezek szociális lakások lesz-
nek majd. Bár a kivitelezés jól 
halad, az illetékesek becslése 

szerint a lakók csupán a követ-
kező év harmadik negyedében 
vehetik birtokba.

Szolgálati lakás az orvosoknak

A városvezetés azonban 
több vasat is tart a tűzben, 
hisz szeptember végén szer-
ződést kötöttek az Országos 
Lakásügynökséggel további hu-
szonnégy lakás megépítésé-
re. A városi kórház területén 
ugyanis szolgálati lakásokat 
építenének az egészségügyben 
dolgozók számára: a beruhá-
záshoz szükséges 3049 négy-

zetméteres területet átadta a 
város az ANL-nek. Az említett 
területen korábban melléképü-
letek voltak, azokat azonban 
időközben el is bontották. A ter-
vek szerint 6 egyszobás (laká-
sonként 58 négyzetméteres) és 
18 kétszobás (lakásonként 81 
négyzetméteres) lakás épülne. 
A beruházás megvalósíthatósá-
gi tanulmányát és a kivitelezé-
si tervet ebben az esetben is az 
ANL készítteti el, a kivitelezés-
ről pedig túl korai lenne beszél-
ni, hiszen a tervdokumentáció 
sem készült még el, tudtuk meg 
a sajtóosztály illetékesétől.

A lakáshiány azonban valós 
probléma Udvarhelyen, ezért 
a városvezetés földterülete-
ket szándékszik megvásárolni, 
ahol majd újabb lakásépítésbe 
lehet fogni. A tényleges kivitele-
zés azonban csak a jövő zenéje, 
hiszen az építkezéseket meg-
előzően az infrastruktúra ki-
építésére is szükség van. Mint 
azt az illetékesek közölték, 
az új finanszírozási források 
megtalálásának függvényében 
2019–2020-ra lehet majd tény-
leges fejlesztésekről beszélni.
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0266-218361
Észrevételét, panaszait, megjegy zé seit 

a szerkesztõk fogadják hétfőtől csütörtökig 8–20,  
pénteken 8–16, vasárnap 14–20 óra között.

535600, Székelyudvarhely,
Szentimre u. 17. sz.
Telefon: 0266–218 361
E-mail: uh@udvarhelyi-hirado.ro
                marketing@udvarhelyi-hirado.ro
                hirdetes@udvarhelyi-hirado.ro
                terjesztes@udvarhelyi-hirado.ro
Fax: 0266–218 340

Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a fenti címen 
hétköznap 8–16 óra között.

ELŐFIZETÉSEKÉRT  HÍVJANAK!
Az Udvarhelyi Híradóra előfizethet 

lapkihordóinknál és a szerkesztőségben. 
Ha a szerkesztőség telefonszámát, 

a 0266–218361-et tárcsázza, 
és bemondja pontos címét, 

lapkihordóink felkeresik Önt otthonában, 
náluk megrendelheti lapunkat. 
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Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek   
fi ze tett rek lá mok, köz le mé nyek. 
A meg je lent írá sok nem fel tét  le nül 
a szerkesztõség vé le mé nyét tük   rö zik!
Szerkesztõségünk fenn tart ja a jo got, 
hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá sok 
közlésérõl dönt sön.
Kéz ira to kat  nem õrzünk meg, 
és nem kül dünk vis  sza.
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Ajtó-ablak már van, de csak a jövő év második felére lesznek kulcsrakészek a lakások

Cirkuszok kínálják magukat körü-
löttünk minduntalan. A szomszédban, 
az utcában, tágabb környékünkön 
mindegyre történik, adódik valami, 
amit köznapi szóval cirkusznak minő-
sítünk: ricsaj, zenebona, veszekedés, 
szóváltás, kiabálás meg hasonlók. Egy 
részük természetesen önkéntelenül 
is számot tart érdeklődésünkre: mi 
az a kiabálás, hangoskodás a környe-
zetünkben? Attól függetlenül, hogy 
általában a magánélethez tartozónak 
tartjuk, odafülelünk, hadd lám, mi is 
történik? Amikor meg kiderül, mi a té-
ma, az oka vagy célja, ránk van bízva, 
hogy becsukjuk-e az ablakot, tovább-
állunk-e, vagy még hallgatózunk, hadd 
legyünk jól értesültek, hadd tudjuk a 
részleteket is. Még akkor is, ha nem 
kellene más füle hallatára folynia an-
nak a cirkusznak.

Egészen más eset, ha szándékosan 
szórakoztatnak bennünket. Ha ünnep 
reggelén a fúvószenekar felvonul, 
megnézzük, meghallgatjuk, akárcsak 
egy motoros rendezvény indítását, 
pedig ezek az események nem cir-
kuszszámba veendők. Ettől eltekintve 
cirkuszban elég gyakran van részünk, 
a postai sorban állásnál, gépjármű 
beíratásánál, rendelőbeli várakozásnál 
meg más hétköznapi helyzetekben. 

Szóval nagy gyakorlatunk van a cir-
kuszban való közvetlen részvételben 
is. Ugyanis sok esetben fennáll a lehe-
tőség, hogy részt is vegyünk benne. 
Van, aki a világért nem maradna ki egy 
ilyen vagy hasonló heccből, más to-
vábbáll, mert nem kíváncsi, és amúgy 
sem szép dolog mások magánügyének 
kiteregetését végigkíváncsiskodni. 

Most egy „MAGYAR NEMZETKOZI 
CIRKUSZ” látogat hozzánk, hogy elszó-
rakoztasson, „SZEKELYUDVARHELY, 
SPORTCSARNOK mogott” verve tanyát. 
Izgalmas már a meghirdetés is, beval-
lom, én még sosem jártam „magyar 
nemzetközi” cirkuszban. Vehetném a 
fáradságot, hogy végigüljem az elő-
adásukat. Rég nem volt részem ilyen 
igazi cirkuszban. Bátorítanék másokat 
is, mert igazán érdekes a felhozatal. A 
falragaszon ez olvasható, szó szerint: 
„Fesztivál díjas lovas akrobaták. Bohóc. 
Zsonglőr. Angelina és lova zorró. A világ 
legkissebb idomított Csivava kiskutyái. 
Légtornász a magasban a kupolában. 
Magyar ország legerősebb embere Her-
kules Színvonalas müsor kényelmes 
ülőhelyek.” Szóval ez a kínálat. És mint 
kiderül, a hónap, „oktober” több napja: 
„CSUTORTOK, PÉNTEK, SZOMBAT, 
VASARNAP” áll a kíváncsi közönség 
rendelkezésére. 

Én ahelyett, hogy igazán örültem 
volna, na végre egy igazi cirkusz ér-
kezik Udvarhelyre és nem a közéle-
ti szereplők állnak a vélt érdeklődés 
porondjára, inkább elszomorodtam. 
Egyrészt a magyar nemzetközi cirkusz 
minősítés miatt. Mert vagy magyar, 
vagy nemzetközi egy cirkusz, nem? 
Másrészt ez a „magyar nemzetkozi” 
cirkusz a reklám egészen szokat-
lan, ám mégis egyedülálló módjával 
hívja fel a figyelmet magára. Ennek 
a falragasznak a magyar szövegével. 
Cirkuszra kíváncsi kedves nézők, meg-
lepetés nekünk ez a szöveg, mert még 
egy nyolcadikos képességvizsgán is 
magyarázat nélkül elvágnák a magya-
rul ily hányaveti módon kommunikáló 
személyt. Az ékezetek és más írásjelek 
hiánya, a helyesírási és nyelvhelyes-
ségi hibák azt kiáltják: nem magyar ez 
a cirkusz, egyáltalán, csak úgy tűnik, 
a vidék magyar lakosságát szeretnék 
saját nyelvén értesíteni a cirkusz ittlé-
téről. Szomorú tény, hogy egy ország 
nevét ne tudja helyesen leírni az, aki 
megszövegezte ezt a falragaszt. Leke-
zelő számunkra, hogy nyelvünket csak 
ilyen szinten ismeri a magát magyar-
nak (is) valló cirkusz. 

Most hát melyik cirkuszt válasszuk a 
sok közül?

Melyik cirkuszt válasszuk?
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A szándék megvan, 

viszont egyelőre az 

anyagi források hi-

ányoznak a további 

lakásépítéshez Szé-

kelyudvarhelyen: az 

elkövetkező évben 

negyvennyolc szociális 

lakás átadását terve-

zi a városvezetőség, 

újabbak építésére 

pedig pályáznának.

Külső forrásból bővítene a város

Nem lesz egyhamar lakásépítés
FIZESSEN ELŐ MOST!

1 hónap 25 lej

3 hónap 70 lej

6 hónap 140 lej

12 hónap 280 lej
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