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Nem kötnék a kereket
A székelyudvarhelyi RMDSZ-frakció partnerséget ajánl

K O V Á C S  E S Z T E R

A kétfelvonásos beikta-
tás után megalakult 
a helyi önkormányzat 

RMDSZ-frakciója is, frakcióve-
zetőnek Berde Zoltánt, titkárnak 
Darabont Gergőt választották. 
Céljuk, hogy Székelyudvarhely 
élhető, barátságos, gazdasági-
lag stabil város legyen, ezért 
konstruktív ellenzékként kíván-
nak dolgozni a Szabad Emberek 
Pártjának többségi frakciójával 
együttműködve, fejtette ki Berde 
Zoltán. „A lakosság és a polgár-
mesteri hivatal közötti kommuni-
káció megerősítését, a közvetítők 
szerepét vállaljuk ebben a man-
dátumban, azt, hogy a testület 
ülésein a különféle lakossági pa-
naszoknak hangot adunk, és ezek 
megoldását is kezdeményezzük” 
– magyarázta a frakcióvezető, 
hozzáfűzve: a kampányidőszak-
ban tartott lakossági fórumokon 
azt tapasztalták, hogy a lakossá-
gi panaszok sokszor „elhalnak a 
hivatal iktatójában”.

Kitartanak a Fészekrakók 
program mellett

A helyhatósági választási kam-
pányban is felvázolt projektjeiket 

folytatni kívánják, tudtuk meg, 
kiemelten fontosnak tartják az 
ún. Fészekrakók program elindí-
tását. „Egy 2003-as törvény lehe-
tőséget ad a városoknak, hogy 18 
és 35 év közötti fiataloknak – akik 
nem rendelkeznek még saját te-
lekkel – építkezés céljából telket 
biztosítsanak. A törvény 2006-os 
módosítása arra is lehetőséget ad, 
hogy bizonyos feltételek mellett a 
fiatal családok ezeket a telkeket 
utólag megvásárolják” – sorolta 
Szakács Tibor RMDSZ-es önkor-
mányzati képviselő. A frakció 
elképzelése szerint erre a célra 
egy, a város tulajdonában lévő 21 
hektáros kerekerdői területet le-
hetne felhasználni: az ingatlanra 
zonális rendezési tervet, parcel-
lázási tervet kellene készíttessen 
a város, valamint a közművesítést 
is meg kellene oldani. A javaslat 
szerint az igénylők pályázati úton 
nyernék el az ingatlanokat, ame-
lyeket első körben hosszú távon 
használatba (koncesszióba) adna 
számukra a város. A Székelyhon 
kérdésére a kezdeményezők azt is 
kifejtették: a területmérési mun-
ka költségét és a közművesítést a 
város beruházási költségvetésé-
ből kellene kifizetni, hiszen ilyen 
jellegű kiadások nem fedezhetők 
pályázati forrásból. Hasonlóan 
fontosnak tartja az RMDSZ-frak-
ció a városi zöldségpiac moder-

nizálását: erre korábban készült 
egy látványterv, amelyet azon-
ban fel kellene frissíteni.

Változatlan az álláspontjuk

A szejkefürdői strand és kezelőbá-
zis kérdésének tisztázása, illetve 
a Szejke mint turisztikai zóna ki-
emelt fontossággal bír a székely-
udvarhelyiek számára, jelentette ki 
továbbá Berde Zoltán, ezért a zóna 
kiépítésére egy megvalósíthatósá-
gi tanulmány elkészítését sürgeti 
az RMDSZ-frakció. „Helyi érde-
keltségű turisztikai övezetté kell 
nyilvánítani Szejkefürdőt, 
hogy a megvalósíthatósági 
tanulmány elkészülte után 
pályázni lehessen a fejlesz-
tésre. Ezért pedig mielőbb 
tisztázni kellene és lezárni 
a szejkei víz- és szennyvíz-
hálózat ügyét” – fejtette 
ki Berde. Kérdésünkre el-
árulta: ez nem azt jelenti, hogy az 
RMDSZ-frakció változtatott korábbi 
álláspontján, tehát továbbra sem 
támogatják azt, hogy Gálfi  Árpád a 
város számára ügyvédet fogadjon, 
aki majd a kivitelező által kezdemé-
nyezett perben Székelyudvarhelyt 
képviselhesse. Az RMDSZ-frakció 
tehát kitart azon elképzelése mel-
lett, hogy az ügyet a bíróságon 
kívül kell megoldani. Mint a frak-
cióvezető elmondta: a beruházást 
akkor is át kellene vennie a város-
nak, ha rendellenességek történtek 
a kivitelezés során, hiszen a doku-
mentációt, az engedélyeket utólag 
is lehetne pótolni.

H I R D E T É S

• V Á L A S Z T Á S I  K A M P Á N Y H Í R

A hosszú távú infrastrukturális fej-
lesztési elképzelésről bővebben 
Könczei Csaba beszélt, mivel Kovász-
na megyében már több ilyen rendszer 
is működik. Mint mondta, Háromszék 
szerencsés helyzetben van, mert visz-
szamaradt a régi rendszerből mint-
egy 2500 hektárnyi öntözhető felület, 
amelyből 1598 hektárnyit helyre tud-
tak állítani. „Jelenleg folyamatban van 
további mintegy 600 hektárnyi terület 
helyreállítása pályázati forrásokból. A 
globális felmelegedés, klímaváltozás 
miatt egyre nagyobb szükség lesz az 
öntözésre. Ebben próbálunk közösen 

gondolkodni a két megye 
krumplitermesztőivel, mi-
vel ez igényli a legnagyobb 
vízmennyiséget” – emelte 
ki. Tánczos a továbbiakban 
azt is elárulta, azért pont 
az említett helyszíneken 
folytattak egyeztetéseket, 

mivel az elképzelések szerint 
Alcsíkon, Csíkszentkirálytól Tusnádig 
hoznának létre egy öntözőrendszert, 
illetve a Csíkszereda északi részén 
található térségben, ahol Csíkcsicsó, 
Csíkrákos, Madéfalva, Szépvíz és 
Csíkpálfalva gazdái közösen össze 
tudnak hozni egy akkora területet, 
amely elegendő egy rendszer kiépíté-
séhez. Emellett a Gyergyói-medence 
északi részén is van igény hasonló 
beruházásra. A beruházás előkészí-

tése már elkezdődött Hargita Megye 
Tanácsának közreműködésével, de ezt 
a fázist is önkormányzati segítséggel 
vállalnák, mivel az előkészítést helyi 
erőforrások, önkormányzati támoga-
tások formájában valósítanák meg. 
„2021-től új kiírási periódus kezdődik 
el, a feladatunk az, hogy elérjük a mi-
nisztériumban a megfelelő pályázati 
lehetőségek meglétét az új rendszerek 
kiépítésére. Utána lehetne ezt meg-
fi nanszírozni közpénzből, európai 
uniós pályázatokból, ama 80 milliárd 
eurós támogatás egy részének felhasz-
nálásával, amelyre Románia lehetősé-
get kapott” – osztotta meg a részlete-
ket a szenátor. (Iszlai Katalin)

Segítség a helyi gazdáknak
• Öntözőrendszerek kiépítéséről egyeztetett tegnap 
Tusnádon az alcsíki polgármesterekkel és gazdákkal 
Tánczos Barna szenátor és Könczei Csaba, a Kovászna 
Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság ügyvezető igaz-
gatója, majd a megbeszélést Madéfalván folytatták, 
felcsíki érintettekkel. Az első megbeszélés után online 
sajtótájékoztatón számoltak be a részletekről.

Megnyitni a piacokat
Tánczos továbbá arra is kitért, 
hogy a gazdákkal folytatott 
tegnapi egyeztetésen felszínre 
kerültek a koronavírus miatti 
megszorítások okozta problémák 
is. „Továbbra is arra kérjük, arra 
szólítjuk fel a kormányt, hogy 
a lehető legrövidebb időn belül 
nyissák újra a piacokat, azokat 
az értékesítési területeket, ahol 
a gazdák árusíthatják a terméke-
iket, mert óriási károkat okoz a 
jelenlegi helyzet. Idén hihetetlenül 
alacsony a pityóka ára, és ha 
még így sem tudják értékesíteni, 
kritikus helyzetbe kerülhetnek a 
gazdák” – hangsúlyozta.

A pityókatermesztőknek fontos 
lenne az öntözőrendszer
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• Konstruktív ellenzékként kíván dolgozni az elkövet-
kező négy évben a székelyudvarhelyi önkormányzati 
képviselő-testület RMDSZ-frakciója: a hattagú cso-
portnak néhány nagyobb projektötlete is van, amelyek 
megvalósításához azonban a testület többségének 
jóváhagyása is kell, így a többséget szerzett párttal 
való partnerség elengedhetetlen.

Berde Zoltán és Szakács Tibor a 
hattagú RMDSZ-frakció terveiről 
számolt be
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