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Már jó ideje okoz bosszú-
ságot a gépkocsivezetők-
nek a szé kely udvarhelyi 

terelőúton a Cér na gyár és több 
kis cég előtti parkoló állapo-
ta. A napközben meglehetősen 
forgalmas parkoló felületét mé-
lyebbnél mélyebb gödrök tar-
kítják, amelyek esőzés idején 
kellemetlen meglepetést tar-
togatnak az óvatlan sofőrök-
nek. Ha éppen arra járunk és 
rövid időre ott hagynánk a ko-
csit, gyakran előfordul, hogy 
nem kapunk helyet, hiszen a 
közeli Eszterlánc Napközi Ott-
hon alkalmazottai, az oda já-
ró gyerekek szülei, valamint a 

szemközti soron lévő számos 
kis cég dolgozói és ügyintézői 
is használják.

Kátyú mellett elhagyott autók

„Szoktunk szülői panaszt 
kapni a parkoló állapota miatt, 
hogy sáros és kátyús, azonban 
ennél talán nagyobb gondot je-
lentenek a hetekig ott hagyott 
autók, odahúzott roncsok. Ezt 
többször jeleztük a helyi rend-
őrségnek is. Emellett egyre 
több a cég, sok helyet elfoglal-
nak az ott dolgozók autói. Ne-
künk reggel és délután lenne 
a legnagyobb szükségünk rá, 
azonban ekkor nehéz helyet ta-
lálni” – mondta Koncz Melinda, 

az Eszterlánc Napközi Otthon 
igazgatója. „Gazdátlan autókról 
kaptunk bejelentést, arról már 
akkor intézkedtünk is, roncsok-
ról nincs tudomásom. Jelenleg 
egy idegen rendszámú teherau-
tó van ott, ennek utánanézünk" 
– reagált az igazgatónő szavaira 
László Szabolcs, a helyi rendőr-
ség vezetője. 

Részlegesen foltoznak

Nem is olyan régen, au-
gusztusban javították a Nico-
lae Bălcescu utca szakaszát, 
a közeli parkoló állapota vi-
szont változatlan maradt. Ta-
valy szeptemberben ígéretet 
kaptunk a polgármesteri hivatal 

városgazdálkodási osztályától, 
hogy a parkoló felújítását bele-
foglalják az idei költségvetésbe, 
s hogy a munkálatok előtt azt 
is megvizsgálják, hova vezet-
hető el az esőzésekkor felgyűlő 
víz. Azonban máig semmi elő-
relépés nem történt az ügyben. 
Érdeklődésünkre Ülkei Zoltán 
osztályvezető elmondta, hogy a 
napokban körbejárják a várost, 
és feltérképezik azokat a he-
lyeket, ahol legnagyobb szük-
ség van az őszi kátyúzásra. Azt 
ígérte, ezúttal nem feledkeznek 
meg az említett parkolóról sem. 
„Ha nem is teljesen, de legalább 
a gödrök egy részét betömjük” 
– mondta.

DÓSA ILDIKÓ

A terelőúti parkolót is besorolják az őszi kátyúzásba

Foltos lesz, de használhatóbb

 Lassan már szerencsével vagy odafigyeléssel sem kerülhetjük el a döccenést

Egy éve már, hogy 

a székelyudvarhelyi 

polgármesteri hivatal-

tól ígéretet kaptunk 

a terelőúti parkoló 

felújítására, azonban 

mindeddig semmi 

nem változott, gödör 

gödröt ér. Előzetes 

helyzetfelmérés után 

hamarosan megkez-

dődik az őszi kátyú-

zás Székelyudvarhe-

lyen, az illetékesek 

állítása szerint ezúttal 

nem marad ki az emlí-

tett parkoló.

Thaisa Julia Albuquerque Krieger Santos a Rotary Klub Székelyudvarhelynek szalad a Fuss 
neki!-n. Célja, hogy a Rotary Youth Exchange Program (YEP) nevű cserediákprogramot támogas-
sa, amelynek köszönhetően Brazíliából Székelyudvarhelyre érkezett. Az évek óta működő program 
révén a világ különböző részein élő diákok megismerhetik a székely kultúrát, Erdély szépségeit. 
Thaisa elmondta, hogy szereti a sportot, és cserediákként szeretne minél több programban részt 
venni, ezért akart csatlakozni a jótékonysági eseményhez. Eddigi tapasztalatai szerint sokan fut-
nak Székelyudvarhelyen, ez is motiválta őt a részvételre, de mivel az időjárás teljesen más, mint 
amilyet ő megszokott, még nem tudja, hány kört tud majd szaladni. Ennek ellenére úgy érzi, hogy 
a közösségi élmény és a segítés szándéka számít a leginkább.

Kovács Levente, a zetelaki P. Boros Fortunát Középiskola testnevelő tanára nem először 
vesz részt a Fuss neki!-n, viszont először húz futócipőt az iskola égisze alatt tevékenykedő 
alapítvány javára. „Zetelaka elég nagy község, a távolságok miatt pedig egyre több gye-
rek jár biciklivel. Nekik szeretnénk közlekedési prevenciós programot rendezni, hogy 
megtanulhassák a közlekedési szabályokat, illetve hogy balesetveszélyes helyzetekben 
mi a helyes magatartás”  – ismertette az alapítvány terveit. Ugyanakkor céljuk, hogy lát-
hatósági mellényeket szerezzenek be a fiataloknak, illetve visszapillantó tükrökkel lássák 
el a bicikliket. „Szeretnénk továbbá a nehezebb anyagi körülmények közt élő gyerekek-
nek is lehetőséget biztosítani arra, hogy megtanuljanak kerékpározni”  – fogalmazott 
Kovács Levente.

Sükösd Szabolcs a Hargita Megyei Önkéntes Tűzoltók Szakmai Egyesületének nevében vesz 
részt a vasárnapi Fuss neki!-n. Projektjükkel az ifjúságot nevelnék tűzvédelemre, tűzoltásra és 
tűzmegelőzésre. „Számomra fontos a fiatalok nevelése, mert a játékosan bemutatott szimuláci-
ók révén, illetve a felszerelések helyes használatának tudatában a későbbiekben akár életeket 
is menthetnek” – osztotta meg motivációját. Mint elmondta, korábban tapasztalta, hogy a tűzvé-
delmi bemutatók nagy népszerűségnek örvendenek a gyerekek körében, ezért az egyesület sze-
retné, ha minél több tanintézménybe eljutnának, hogy ilyen jellegű képzéseket és prezentációkat 
tartsanak. Az elképzelés szerint a gyakorlatok végén a diákok beülhetnek a tűzoltóautókba, felpró-
bálhatják a védőfelszereléseket, és a tűzoltópalackok helyes használatát is megtanulhatják. A fu-
tással ugyanakkor tűzvédelmi tájékoztató szórólapok kinyomtatására is gyűjtenek.

Már csak néhány nap van a Székely-
udvarhelyi Közösségi Alapítvány 
rendhagyó adománygyűjtő akciójáig: 
az idei Fuss neki! programra minden 
eddiginél több civil szervezet és futó 
jelentkezett. Október 15-én, a városi 
parkban tartják a közösségi futást, 
amelyen minden évben civil szerve-
zetek, adományozók (magánszemé-
lyek, vállalkozások) és önkéntesek 
vesznek részt. Idén is a megszokott 
forgatókönyv szerint zajlik: harminc-
öt projekt támogatható, felajánlá-
sokat pedig ma még lehet tenni. A 
program részletes leírása és ütem-
terve a www.fussneki.ro honlapon 
tanulmányozható. Lapunk már a kez-
detektől médiapartnere a kezdemé-
nyezésnek, mert úgy értékeljük, kö-
zösségformáló és hiánypótló. Ezúttal 
a Fuss neki! futóit mutatjuk be, akik 
rövid interjúinkban arról vallanak, 
miért tartják fontosnak az akciót, il-
letve a projektet, amelyért futnak.

A futók szemszögéből
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Tisztújítás 
az EMNT-nél
Tisztújítást tartott hétfőn az 
Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács udvarhelyszéki szerve-
zete. Az eseményen először 
Nagy Pál, a szervezet elnöke 
számolt be az elmúlt két év te-
vékenységéről, hangsúlyozva, 
hogy kiemelt fontosságú prog-
ram számukra a Szent László 
nyomában elnevezésű kezde-
ményezés, a nyári gyerektábo-
rok, valamint az udvarhelyszé-
ki és székelyudvarhelyi érték-
tárak működése. A beszámolót 
követően a jelenlévők újabb 
két évre szavaztak bizalmat 
az öttagú elnökségnek: Nagy 
Pál maradt a szervezet elnöke, 
Biró Edit, Szarvas Zsuzsanna, 
Bíró Levente és Szabó Károly 
pedig elnökségi tagokként 
folytatják munkájukat.

Nem lesz víz

A nyomóvezeték javítása miatt 
ma 8 és 18 óra között szüne-
telni fog a vízellátás Zetelakán 
és Küküllőkeményfalván. A 
szolgáltatás újraindításakor a 
víz átmenetileg zavaros lehet. 
Hibabejelentést, illetve rek-
lamációt a nap 24 órájában a 
0758-770040-es telefonszá-
mon fogadnak.

Mozis hétvége

A Kincsem című magyar ro-
man tikus kalandfilmet tekint-
hetik meg a mozikedvelők 
pénteken és szombaton 19 
órától a régi Stúdió moziban. 
A 15 lejes belépő a Kossuth La-
jos utcai Mr. Music Zenebolt-
ban vásárolható meg. 

Évfordulós 
Role-koncert
Vasárnap este hét órától a 
régi Stúdió moziban koncer-
tezik a megalakulásának 30. 
évfordulóját ünneplő Role 
zenekar. Az eseményen közre-
működik Simó Annamária és 
az Alla Breve Vegyeskar.




