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Segítség nélkül marad az Urbana?
A távhőszolgáltató és a szemételszállító vállalattal kapcsolatban döntöttek
• Nem értettek egyet
e havi ülésükön a szé-
kelyudvarhelyi önkor-
mányzati képviselők
azzal a határozatter-
vezettel, mely szerint
pénzt kellene elkülöní-
teni, hogy a későbbi-
ekben hitelt nyújthas-
sanak a csődközelbe
került távhőszolgál-
tatónak. A szemétel-
szállító vállalat és az
önkormányzat között
megkötött szerződé-
sek rendezése viszont
elnyerte tetszésüket.

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

Az előterjesztés szerint 800 
ezer lejes keretet szerettek 
volna elkülöníteni a költ-

ségvetésben, amelyből egy későbbi 
döntés alapján meghitelezték volna 
a csőd szélén álló, veszteségeket 
felhalmozott Urbana Rt. városi táv-
hőszolgáltatót, amelynek vezetősé-
ge igénylést tett le a segítségért – 
derült ki az önkormányzati ülésen. 
Az RMDSZ-frakció ezt kifogásolta, 
azzal az indokkal, hogy előbb a táv-
szolgáltató vállalattal kapcsolatos 
jogi kérdéseket kell tisztázni. Ebből 
egy hosszú vita kerekedett, mivel 
a tulipánosok mellett az MPP-sek 
egy része sem értett egyet a javas-
lattal. Noha minden frakció azon a 
véleményen volt, hogy nem szabad 
hagyni a mintegy 2000 családot 
érintő szolgáltatást biztosító válla-
lat megszűnését, végül a többség 
mégsem szavazta meg a segítséget 
nyújtó tervezetet.

Mint kiderült, a város célirányos 
233 ezer lejt, valamint további 658 
ezret kapott áfavisszaosztásból, 
amelynek felhasználásáról maga 

dönthet. Utóbbi összegből 60 ezer 
lejt szántak volna az Urbana Rt.-t 
segítő hitelkeretre. A megmaradt 
összeget egyebek mellett a vagyon-
gazdálkodási osztály működésére, 
valamint út- és hídkarbantartásra, 
a csereháti lakások tetőzetének ja-
vítására és a közvécé felújítására 
szánták. Mindezen tételek rendezé-
sét – a hitelkeret megteremtését is 
beleértve – egy határozattervezet-
ben tárgyalták.

Mivel a képviselők többsége a 
hitelkeret létrehozása miatt nem 
támogatta az előterjesztést, így az is 
gond, hogy a felsorolt tervek megva-
lósítását nem lehet elkezdeni. 

A hitelkerethez szükséges ösz-
szeg fennmaradó részét egyébként 
olyan beruházásoktól vonták volna 
el, amelyeket idén már nem tudnak 
megvalósítani. Venczel Attila jegy-
ző ugyanakkor azt is megjegyezte 
az ülésen, hogy a beruházási téte-

lek módosítását csak október végéig 
lehet megoldani. Egyes képviselők 
szerint ha addig nem segítenek az 
Urbana Rt.-nek, félő, hogy megszű-
nik a szolgáltatás.

Kiigazított szerződés

Határozattal fogadták el a képvi-
selők az RDE Hargita szemétszállí-
tó vállalat és a városvezetés között 
megkötött szerződések jogi rendezé-
sét. Gálfi  Árpád polgármester rámu-
tatott, a kiigazított dokumentumok 
egy hároméves, rengeteg tárgyalás-
sal tűzdelt munka eredményeként 
születtek meg. Egyebek mellett 
kiderült, hogy ezentúl nemcsak a 
parkokban és köztereken, hanem az 
utakon is az említett szolgáltató vég-
zi majd a hóeltakarítást. A cég pá-
lyázni fog a Hargita megyében terve-
zett integrált hulladékgazdálkodási 
hálózat üzemeltetésére, amikor erre 

lehetőség nyílik. Amennyiben nem 
járnak sikerrel, kénytelenek lesznek 
felbontani a háztartásokból szárma-
zó szemét elszállításával kapcsola-
tos szerződést a székelyudvarhelyi 
városvezetéssel, hiszen arra az em-
lített hálózat üzemeltetője lesz jogo-
sult. Persze az utcaseprés és a hóel-
takarítás továbbra is a cég feladata 
lesz, ha nem akar lemondani erről. 
Körösfőy Sándor RDE Hargita-igaz-
gató rámutatott, egyelőre nem érke-
zik más megyéből szemét a cekendi 
lerakójukhoz, azonban gazdasági 
szempontból szükség lesz erre, ha 
nem ők fogják végezni a helyi sze-
mételszállítást. Ezt ellenezte Hajdó 
Csaba önkormányzati képviselő.

Veszélybe került a távhő-
szolgáltatás Székely udvar helyen. 
Mintegy 2000 család érintett

▴ F O T Ó :  B A R A B Á S  Á K O S

Zászlókkal tiltakoznak 
Székelykeresztúron
A magyarellenes megnyilvánu-
lások elleni tiltakozásképpen 
és az összefogás szimbólu-
maként 500 hímzett székely 
zászlót ad örökbe vasárnap 
az Erdélyi Magyar Néppárt 
székelykeresztúri szervezete – 
tudtuk meg Kecskés Dénes At-
tila székelykeresztúri néppárti 
önkormányzati képviselőtől. A 
Változás Székelykeresztúr nevű 
civil szerveződés ötletgazdája 
elmondta, Székelykeresztúr 
főterén ötszáz, általuk és 
szimpatizánsaik által készített 
hímzett székely zászlót sze-
retnének oklevéllel hitelesítve 
örökbe adni azoknak, akik elő-
zetesen jelezték igényüket és 
kellő tisztelettel viszonyulnak 
a lobogóhoz. Ugyanakkor egy 
fotót is készítenének, amelyen 
legalább 365 zászló van. Kecs-
kés Dénes Attila hozzátette, 
zászlóbontás is lesz a főtéren, 
amely által a helyi ellenzékben 
lévő pártok – MPP, EMNP – és a 
civilek összefogását szeretnék 
bejelenteni. A politikus és civil 
aktivista arra is kitért, hogy 
a mostani megmozdulással 
párhuzamosan egy másik 
akciót is hirdettek, amelynek 
lényege, hogy székely lobo-
gókat küldenek a külföldön 
élő keresztúriaknak. Ezeket 
a zászlókat pénteken fogják 
elküldeni az igénylőknek. 
(Fülöp-Székely Botond)

Szenes napok 
a Kalonda-tetőn
Pénteken startol a Kalonda-te-
tőn a tizenkilencedik alkalom-
mal megszervezett Farkaslaki 
Szenes Napok. A rendezvény 
első napján délután öt órától 
rönkhúzó versenyt tartanak, 
ezt követően fél hétkor a 
Transylvanium zenekar lép 
színpadra, este nyolctól 
pedig Homonyik Sándor, majd 

Vikidál Gyula koncertezik. 
Másnap délelőtt tíz órától 
gyerekcsapatok focitornája 
lesz a Buzánszky Jenő Sport-
bázisnál. Négy órától a Lófő 
Lovascsapat tart bemutatót a 
Kalonda-tetőn, az ünnepélyes 
megnyitót pedig este héttől 
tartják. Amint ez lejárt, a Terra 
Siculorum lép színpadra, majd 
Zséda, a La Bouche és végül a 
Friday Rehab koncertje követ-
kezik. Vasárnap fél tizenegy-
től ünnepi szentmisét tartanak 
a katolikus templomban, majd 
fél tizenkettőtől a szépko-
rúakat ünneplik, valamint 
díszpolgári címeket osztanak 
ki. A Kalonda-tetőn délután 
négy órakor kezdődnek a 
kulturális műsorok és a favágó 
verseny. Hat órától a Children 
of Distance lép fel, majd a 
Snapsz Bandé, illetve a Lord 
együttesé lesz a színpad. Este 
fél tizenegytől tűzijátékkal 
majd boksagyújtással zárul a 
rendezvény.

• RÖVIDEN

Területeket vásárolna az önkormányzat
Több helyszínen is vásárolna területeket a 
székelyudvarhelyi városháza – a célok között 
sétányok létrehozása, utak építése és erdősítés 
is szerepel. Az önkormányzati képviselők egye-
lőre csak a vásárlással kapcsolatos eljárások 
megkezdéséről döntöttek.

A Szarkakőalja, illetve a Budvár-oldal dűlőben 
egy 41,25 hektáros területet vásárolna meg az ön-
kormányzat, itt erdősíteni szeretnének, valamint 
egy tanulókertet is létrehoznának a helyi mezőgaz-
dasági iskola diákjai számára – fejtette ki Sándor 
Alpár, a hivatal mezőgazdasági osztályának veze-
tője. Víztisztító berendezéseket telepítene a város 
egy 7509 négyzetméteres területre, ami a Szászok 
tábora felett található, ezt szintén megvásárolnák 

a tulajdonosoktól. Az Árpád patak közelében azért 
vásárolnának meg egy 46 négyzetméteres ingat-
lant, hogy ott utat építsenek, ami a Bethlenfalvi 
út és a Nicolae Bălcescu utca kereszteződésének 
kiegyenlítését szolgálja. Sándor Alpár arról is 
tájékoztatott, hogy a Tompa László utca 13. szám 
alatti ingatlant is megvásárolnák, ahol járdát 
hoznának létre, ezáltal oldva meg a Városháza tér 
és a Székely Támadt-vár közötti összeköttetést. A 
Vásártér utcában lévő 11 500 négyzetméteres terü-
letet is megvennék, ami a Petrom Romania vállalat 
tulajdonában van. A cég jelenleg környezetvédelmi 
munkálatokat végez ott. A területet felhasználva 
a városi piacot bővítenék, parkolókat hoznának 
létre, de zöldövezetet is terveztek. Ezenkívül a cse-

reháti részen is vásárolnának területet, itt újabb 
ifjúsági tömbházlakást építenének. A felújításra 
váró Székely Támadt-vár közelében egy sétálóut-
cát szeretnének kialakítani, ennek érdekében 
megvennének egy ingatlant a Tó utcában. Tervben 
van ugyanakkor, hogy megvásároljanak egy terü-
letet a Frecska kert dűlőben, a Park utcában, ahol 
sportlétesítményeket hoznának létre. A felsorolt 
területek mindegyikének esetében csak az eljárás 
megkezdését szavazta meg az önkormányzati 
képviselő-testület, a tényleges kifizetést egy 
későbbi ülésen fogják megtárgyalni. Mindemellett 
arról is szó volt, hogy megvesznek egy területet 
a szennyvíztisztító állomás szomszédságában, 
amire szintén igennel szavaztak a képviselők.




