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Újabb lakónegyed-modernizálási elképzelések

Tervben a Szabadság tér  
és a Gyermek sétány felújítása

lakossági fórumon ismertette 
Csíkszereda polgármesteri Hiva-
tala tegnap délután a gyermek 
sétány, valamint a szabadság 
téri lakónegyed felújítására vo-
natkozó elképzeléseket. kiemelt 
fontosságot tulajdonítanak a mi-
nél több parkolóhely kialakításá-
nak – hangzott el.

Forró-Erős Gyöngyi
forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro

Mindkét lakónegyed ese-
tében két-két elképzelést 
tártak az érdeklődő la-

kók elé a városházán. Jelentős elté-
rés nem volt közöttük, egyik vala-
mivel kevesebb parkolóhelyet vagy 
éppen zöldövezetet tartalmazott, 
mint a másik, de mindegyik válto-
zat a szóban forgó lakónegyedek 
teljes modernizálását tűzte ki célul. 
Bármelyik is lesz végül a „nyerő” – a 
döntés során a lakók által megfogal-
mazott észrevételeket is figyelembe 
veszi majd az önkormányzat, ígérte 
Szőke Domokos alpolgármester –, 
egy dolog biztos: a pléhgarázsok el-
tűnnek a felújítandó negyedekből, 

helyettük pedig minél több parko-
lót kíván kialakíttatni a hivatal. 

A lakossági fórumon ott volt an-
nak az alexandriai tervező cégnek a 
képviselője is, amelyik megnyerte 
a polgármesteri hivatal által kiírt 
licitet, és elkészíti a két lakónegyed 
felújítási tervét. Dinu Cezar terve-
ző szerint a tervezés során figyeltek 
a gazdasági szempontokra, céljuk 
volt minél több parkoló létesítése, 
a zöldövezetek felújítása, de ter-
veztek ezekbe a lakónegyedekbe 
kutyasétáltató övezetet, új sétányo-
kat, bicikliparkolókat is. Megújul 
továbbá a közvilágítási rendszer, a 

jelenleg oszlopokon lógó huzalo-
kat a fölben vezetik el, kicserélik 
az esővíz-elvezetőket, úgynevezett 
„guberáló-biztos”, földbe süllyesz-
tett szeméttározókat helyeznek el, 
és új szabadtéri bútorzat is kerül a 
közterületekre.

Szőke Domokos alpolgármester 
szerint a tegnap bemutatott előze-
tes tervekből, a lakóktól, illetve az 
önkormányzati testülettől érkező 
javaslatokból összeállnak ez év fo-
lyamán a végleges tervek, és ameny-
nyiben az önkormányzat a jövő évi 
költségvetésbe belefoglalja a mun-
kálatok kivitelezéséhez szükséges 
összegeket, jövőben legalább az 
egyik, de akár mindkét lakónegyed 
is megújulhat. 

Amint arról már több ízben 
beszámoltunk, Csíkszereda Pol-
gármesteri Hivatala a város lakóne-
gyedeinek felújítását tűzte ki célul, 
így idén a Jégpálya, valamint a Piac 
lakónegyed kap új arculatot, és ha 
minden a tervek szerint halad, jö-
vőben a Gyermek sétány, valamint 
a Szabadság téri tömbházak közötti 
udvar kerül sorra. 

Lakossági fórumon ismertették két csíkszeredai lakónegyed felújításának terveit. Elvben már jövőben elkezdődhetnek a munkálatok

hirdetések

A ROMCHAR Kft.
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy benyújtotta a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökséghez a Csíkszentkirály, 672/H szám alatt 
megvalósítandó „Biomasszából, faszén előállításából származó gázak 
értékesítése” című terv megvalósítása határidejének módosítására vo-
natkozó kérését  a környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásaival kapcsolatos információk besze-
rezhetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, 
Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–
16.30 között, valamint a cég székhelyén.

Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi szabályozás teljes 
időtartama alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökséghez (tel.: 0266–371313, fax: 0266–310041)

CSÍKSZEREDA ÖNKORMÁNYZATA
értesíti az érdekelteket, hogy benyújtotta a Piac környékén megvaló-
sítandó „Parkolók létesítése” című tervét a környezetvédelmi bele-
egyezés elnyerése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásával kapcsolatos információk be-
szerezhetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség szék-
helyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkana-
pokon 8.30–16.30 között, valamint Csíkszereda Önkormányzata 
székhelyén, Vár tér 1. szám alatt.

Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi szabályozás tel-
jes időtartama alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökséghez. Tel.: 0266–371 313, fax: 0266–310 041.

Kirúghatják Csibi Barnát

Elveszítheti állását Csibi Barna, 
mivel nem jelent meg új mun-
kahelyén, a bukaresti 2. kerüle-

ti ANAF-kirendeltségnél – helyezte 
kilátásba Sorin Blejnar, az Országos 
Adóhatóság (ANAF) elnöke. A már-
cius 14-i Iancu-akasztással hírhedtté 
vált csíkszeredai fiatalembernek a múlt 
héten járt le abrudbányai szolgálata, 
ahová az ANAF-vezető helyezte át az 
Avram Iancut ábrázoló bábu felakasz-
tása miatt. Csibi viszont egy napot sem 
dolgozott a Fehér megyei településen, 
mivel azonnal 21 napos pihenősza-
badságot vett ki. Blejnar rendelete ér-

telmében április 21. és szeptember 20. 
között Csibinek a román fővárosban 
kellene dolgoznia – a Székely Gárda 
Kulturális és Hagyományőrző Egye-
sület alelnökeként ismert fiatalember 
azonban ottani munkahelyén sem 
jelent meg. Az ANAF elnöke azzal in-
dokolta az áthelyezést, hogy így Csibi 
közelebb lehet a bukaresti ügyészség-
hez, amely eljárást folytat ellene. Tart 
még a diszkriminációra való felbujtás 
miatt kezdeményezett ügyészségi vizs-
gálat is, és a Hargita megyei adóhivatal 
munkaügyi vizsgálata sem zárult le 
Csibi ellen.

„lefejezett” villanyoszlopok. Alacsonyabbak lettek a csíksze-
redai Szentlélek utcán álló villanyoszlopok: az Electrica áramszolgáltató 
vállalat által megbízott cég tegnap és a mai nap folyamán szereli le a magas-
feszültségű vezetékeket a betonoszlopok felső részéről, az üresen maradt 
felső negyedet pedig – hogy ne álljon csupaszon – levágják. „A városve-
zetésnek volt a kérése” – indokolta a lépést lapunknak Kovács Artúr, az 
Electrica Hargita megyei igazgatója. Mint magyarázta, az évek óta hasz-
nálaton kívül álló magasfeszültségű vezetékektől megtisztítják a Szentlé-
lek utcát, a póznákon maradt alacsonyfeszültségű vezetékek viszont egy 
ideig még ott lesznek – mindaddig, amíg egy nagyobb munkálat során a 
föld alá nem helyezik őket, akárcsak tavaly a Tudor Vladimirescu utcá-
ban. A munkálatok idején ma 7 és 17 óra között szünetel az áramellátás a 
Szentlélek utca felső szakaszán.  Fotó: Mihály lászló

Dinu Cezar tervező sze-
rint figyeltek a gazdasági 
szempontokra, céljuk 
volt minél több parkoló 
létesítése, a zöldövezetek 
felújítása, de terveztek 
kutyasétáltató övezetet, 
új sétányokat, bicikli-
parkolókat is. 


