
Segítenék a fiatal 
vállalkozókat
Két szövetség is képviseli ha-
marosan az udvarhelyszéki 
vállalkozók érdekeit, hiszen a 
már negyedszázados múltra 
visszatekintő Udvarhelyi Kis- és 
Középvállalkozások Szövetsége 
(UKKSZ) mellett a napokban be-
jegyzik az Udvarhelyszéki Fiatal 
Vállalkozók Szövetségét. Az új 
érdekképviselet tagjai nem ver-
sengeni, hanem együttműködni 
szeretnének az UKKSZ-szel.

Bővülő online 
ügyintézés
Bővítik az e-ügyintézési szolgál-
tatásokat Udvarhelyen: az adók, 
illetékek és bírságok online befi-
zetése mellett különböző igazoló 
okiratokat, kérvényeket hama-
rosan már elektronikus úton is 
lehet igényelni illetve benyújtani 
a városházára. Az online adófize-
tés lehetősége néhány éve már 
elérhető a lakosság számára, 
egyelőre azonban úgy tűnik, az 
udvarhelyiek jobban szeretnek a 
hivatalnál sorban állni.

Legendás Össztánc
Zenével és tánccal tölti meg 
Székelyudvarhelyt jövő keddtől 
szombatig az Össztánc Ősszel 
elnevezésű néptáncfesztivál. A 
rendezvény kilencedik kiadásán 
fellép a harmincéves Pipacsok 
Néptáncegyüttes és a felvidé-
ki Ifjú Szívek Táncszínház is. A 
néptánc mellett táncszínházi 
produkciók is lesznek, vala-
mint esti és gyerekelőadások, 
de fontos szempont volt az is, 
hogy ne csak tánc, hanem zene 
is legyen a programban – tájé-
koztatott Orendi István, a ren-
dezvényt szervező Udvarhely 
Néptáncműhely igazgatója.

Az Erdélyi Magyar Közmű-
velődési Egyesület Ifjúsági 
Szervezete harmadszor hir-
dette meg a legszebb erdélyi 
magyar dal versenyét, mely-
nek múlt szombati gálaest-
jén, a kolozsvári Bulgakov 
kávéházban a marosvásár-
helyi Vecker együttes mellett 
Simó Annamari és zeneka-
ra diadalmaskodott.
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Hintán született a győztes dal

Egyelőre nem született döntés arról, hogy ki üze-

melteti Udvarhelyen az ivóvíz- és szennyvízháló-

zatot, miután a polgármesteri hivatal kénytelen 

szerződést bontani az Aqua Nova Hargita Kft-vel. 

Az önkormányzati képviselő-testület RMDSZ-

frakciója szerint vagy közbeszerzési eljárást kell 

indítani az új szolgáltató kiválasztásáért, vagy 

tárgyalni kell a Harvíz Rt.-t üzemeltető fejlesztési 

társulással, de az Urbana Rt.-re is átruházható a 

feladat. A városvezetés megvizsgálja a felmerülő 

lehetőségeket, szerintük nem kell tartani attól, 

hogy megszűnik a vízszolgáltatás.
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Nem világos, hogy szerződésbontás esetén mekkora összeget kell megtéríteni a jelenlegi szolgáltatónak a korábbi beruházások miatt
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Két öngól 
egy percen belül
A Székelyudvarhelyi Sport-
ing múlt hét végén Farkaslaka 
legyőzésével matematikailag 
is bebiztosította őszi bajnoki 
címét a körzeti labdarúgó-baj-
nokság A csoportjában.
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Nem a kukában 
végzik a pirulák
Egy hét alatt bárki beviheti le-
járt szavatosságú orvosságait a 
kijelölt patikákba Udvarhelyen, 
ugyanis a városháza és a me-
gyei gyógyszerészkamara gyűj-
tőakciót tart holnaptól.
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Helyi rendőrség:

         0372-100166

              0266-210210  

Részletek a 11. oldalon

AZ AUTOGROUP SIMÓ KFT.

alkalmaz. 
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Még nem tudni, ki lesz az új vízszolgáltató az Aqua Nova Hargita Kft. után

Háromopciós szerződésbontás?
ILLUSZTRÁCIÓ: BARABÁS ÁKOS




