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KOVÁCS ATTILA

T öbb mint 100 aláírással 
támogatott tiltakozó be-
adványt adtak át a polgár-

mesteri hivatalban a város nyugati 
peremén elterülő Hajnal utca lakói 
– az ipari övezet sajátosságaiból 
adódóan az aláírók több mint 80 
százaléka egy-egy ott működő céget 
képvisel. A tiltakozás az utcában 
kialakítani tervezett krízisközpont 
miatt kezdődött, de nem azért, mert 
a város ilyen létesítményt szeretne 
létrehozni – hangsúlyozta kérdé-
sünkre az egyik, nevének elhall-
gatását kérő szervező. „Nem azt 
kifogásoljuk, hogy az épületet meg 
akarja vásárolni a város, hanem 
azt, hogy kik fognak ide költözni” 
– magyarázta. Hozzátette, noha 
biztosították őket arról is, hogy a 
leendő krízisközpontban ellenőr-
zött, civilizált körülmények között 
laknának a jelenleg az Erőss Zsolt 
Arénában elhelyezett tűzkárosult 
roma családok, ők nem bíznak eb-
ben, és féltik a javaikat. „Ha eny-
nyire civilizált módon működik ez, 
akkor miért nem maradhattak a 
zsögödi bánya mellett, ahol nincse-
nek szomszédok sem? Ha ott az em-
berek tudtak ellenkezni, mi miért 
nem tudunk?” – tette fel a kérdést. 
Felhívta a fi gyelmet, hogy a kör-
nyékbeli cégek jelentős vagyonnal 
rendelkeznek, emiatt több vállalko-

zás azt fontolgatja, hogy elköltözte-
ti tevékenységét, ha a tűzkárosul-
takat ott helyezik el. Ugyanakkor 
több földtulajdonos tart attól, hogy 
mezőgazdasági területeit, gyümöl-
csösét megdézsmálják. A tiltakozók 
nehezményezik azt is, hogy a kiala-
kítani tervezett krízisközpont elhe-
lyezése miatt az ipari övezetben a 
cégek hátrányos megkülönbözte-
tésben részesülnek a lakóövezetek 

kárára, noha jelentős adóbevételt 
biztosítanak a város számára. „Ne-
künk a Tavasz utcaiak már elég sok 
kárt okoznak, emiatt teljesen elle-
nezzük az elképzelést” – érvelt az 
utca lakója. Azt is kilátásba helyez-
te, hogy amennyiben a kiszemelt 
ingatlan adásvétele megtörténik és 
a roma családokat odaköltöztetik, 
pert indítanak a helyi önkormány-
zat ellen.

Ellenőrzött rendszert ígérnek

A csíkszeredai önkormányzat nem-
rég döntött arról, hogy elindítja egy 
Hajnal utcai ingatlan – ahol iroda-
épület, műhely is található – meg-
vásárlásához szükséges folyamatot 
egy krízisközpont létrehozása cél-
jából. Az ingatlan felértékelésével 
egy értékbecslőt bíznak meg, és a 
megállapított érték alapján kezd-
hetnek tárgyalni a tulajdonossal 
a megvásárlásról. Amennyiben 
létrejön az üzlet, ott helyeznék 
el ideiglenesen a januári tűzvész 
miatt lakóhely nélkül maradt és 
jelenleg az Erőss Zsolt Arénában 

tartózkodó roma családokat, akik 
számára a kormány lakókonténere-
ket biztosított, de ezeket nem volt 
hol elhelyezni, mert a város nem 
rendelkezik az ehhez szükséges te-
rülettel. Korodi Attila polgármester 
szerint mivel a krízisközpont kr-
ízishelyzetekre kell tudjon választ 
adni, ezért a helyi önkormányzat 
meg kell találja ennek a legmegfe-
lelőbb helyet. „Az önkormányzati 
döntés arról szól, hogy van egy 
olyan szolgáltatói övezet, ahol egy 
ilyen központ létrehozható, ahol 
emberek, családok ideig-
lenesen elhelyezhetők, és 
szolgáltatásokkal megerő-
sítve segítséget nyújtanak 
számukra, hogy tovább-
lépjenek. A krí zisközpont 
olyan rendszer, ahol teljes 
odafi gyeléssel zajlik a tevékeny-
ség, szociális munkásokkal, biz-
tonsági szolgálattal, az önkor-
mányzat által hozott szabályok 
szerint. Ebből kifolyólag azt látom, 
hogy ez egy racionális lépés” – ér-
tékelt a városvezető. Emlékeztetett: 
az önkormányzat eddig egy célsze-
rűségi döntést hozott azért, hogy 
fel tudják mérni, mekkora költsé-
get jelent a város számára ebben 
az övezetben ingatlant vásárolni, 
majd utána törvényes keretek kö-
zött kiderül, hogy ez lehetséges-e 
vagy sem. Mivel úgy tartják, hogy 
ez a legsemlegesebb övezet, azt 
szeretnék, ha a krízisközpontot ott 
lehetne létrehozni – szögezte le.

Az Erőss Zsolt Arénában elhelyezett tűzkárosult 
családok lennének a krízisközpont első lakói

◂  FOTÓ: VERES NÁNDOR

• A csíkszeredai Hajnal utca lakói és számos ott működő cég ellenzi a csíksomlyói tűz-
károsult roma családok tervezett beköltöztetését az ott kialakítani szándékozott krízis-
központba. Javaikat féltik, és emiatt akár perelni is hajlandók – tudtuk meg. A városve-
zető szerint szabályozott, ellenőrzött keretek között működne a krízisközpont.

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

Nem értik, hogy három hónappal 
a költségvetés-tervezet elfoga-

dása után miért kell pénzeket elvon-
ni bizonyos beruházásoktól, 

amiket aztán egyebek mel-
lett új projektek tanulmá-
nyainak elkészíttetésére 
fordítanának – jelentette 
ki Benedek Árpád Csaba 
RMDSZ-es önkormányzati 
képviselő. Rámutatott, a 
Szabad Emberek Pártjának 

(POL) tagjai elmondásuk sze-
rint éppen azért emelték meg idén-
től az adókat, hogy előteremtsék a 

nagyobb, pályázati támogatásból 
fi nanszírozandó beruházások ön-
részéhez szükséges pénzt. Ehhez 
képest most forrásokat vonnának el 
egyebek mellett a Székelytámadt-vár 
rehabilitációjával, az újabb inku-
bátorház megépítésével, illetve az 
infrastruktúra és a közszállítás ja-
vításával kapcsolatos projektektől. 
De hasonló a helyzet a városközpont 
felújítását célzó beruházás, a fi ata-
loknak nyújtandó ingyenes telkek, 
valamint a művelődési ház rendbe-
tétele és az Ugron Gábor utca mo-
dernizálása esetében is. „Ezzel mi 
nem tudunk egyetérteni, hiszen ha 
a módosításokat elfogadja a többség, 
az azt jelenti, hogy sok beruházás el 
sem tud kezdődni” – szögezte le.

Buszokra költenek

Furcsának találja az RMDSZ-frakció 
azt az előterjesztést is, amely szerint 
az önkormányzat 263 ezer lejért meg-
vásárolná az Urbana Rt.-től azokat a 
buszokat, amelyeket a Budapesti Fő-
polgármesteri Hivatal adományozott 
2019-ben. Szakács Tibor RMDSZ-es 
képviselő közölte, ezeket a buszokat 
az Urbana Rt. már egyszer megpró-
bálta átadni a székelyudvarhelyi köz-
szállításért felelős vállalatnak, ám 
nekik nem kellett, hiszen a nagy jár-
művekkel nem lehet közlekedni a vá-
ros szűk utcáiban. Arra is kitért, hogy 
információi szerint a négy busz ösz-
szesen közel 5 millió kilométert ment 
már, csak meglehetősen „ki vannak 

kozmetikázva”. Úgy tudja, technikai 
felértékelés is készült a járművekről, 
amelyből kitűnt, hogy használhatat-
lanok. Most egy újabb hasonló vizs-
gálat zajlik. „Nekünk az a bajunk, 
hogy jó eséllyel olyan buszokra köl-
tünk pénzt, amelyeket nem fogunk 
tudni semmire sem használni. (…) 
Egyébként ha adományként érkeztek 
a buszok, akkor miért nem lehet ado-
mányként továbbadni?” – tette fel a 
kérdést Szakács. Benedek Árpád Csa-
ba közölte, a szakbizottsági ülésen 
elhangzottak szerint a városvezetés 
buszokat is szeretne biztosítani an-
nak a vállalkozónak, aki elvállalja 
a székelyudvarhelyi közszállítást, 
azért vásárolnák meg a járműveket. 
Egyébként már több közbeszerzési 
eljárást is meghirdettek a megfelelő 
cég megtalálása érdekében – mivel 
jövő hónap végén lejár a jelenleg 
megbízott vállalat szerződése –, ám 
ezekre nem jelentkezett senki. Remé-
lik, hogy a buszok biztosításával több 
sikerrel járnak. „Ezek a buszok azon-

ban alkalmatlanok a használatra 
Székelyudvarhely szűk utcái miatt” – 
hangoztatták újból a sajtótájékoztató 
megszólalói.

Nem értik, miért kell pénzt elvonni a beruházásoktól
• Nem ért egyet a székelyudvarhelyi önkormányzat RMDSZ-frakciója azzal a költ-
ségvetés-módosítási javaslattal, amelynek részeként beruházásoktól vonnának el 
forrásokat. Hasonlóan gondolkodnak arról is, hogy a budapesti főpolgármesterségtől 
adományként kapott buszokat most mintegy 260 ezer lejes leltári áron venné át az 
önkormányzat az Urbana Rt.-től.

Hasonló gondok 

Csíkszeredában is hasonló 
problémák vannak a szűk utcák 
és körforgalmak miatt Veres Sz. 
János, a városi tömegközleke-
dést működtető Csíki Trans Kft. 
vezetője szerint. Éppen ezért 
8–10 méter hosszú buszokra 
lenne szükség a szolgáltatás 
biztosításához. Próbálnak meg-
felelő járműveket vásárolni a 
jelenlegi lestrapáltak helyett egy 
európai uniós pályázat révén, 
ám beszerzésük nem egyszerű 
feladat. Ők addig is áthidaló 
megoldásként szeretnének hasz-
nálható buszokat bérelni, ám 
erre is kevés lehetőség van.

Tiltakozás  a krízisközpont miatt
A csíkszeredai Hajnal utcaiak nem látják szívesen a tűzkárosult romákat




