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Sokan szabálytalanul keltek át az 
úttesten a Nicolae Bălcescu és a 
Temesvári sugárút találkozásánál 
levő útkereszteződésnél, az orto-
dox templom előtt rövidítve le az 
átkelési távolságot. Ez indokolta 
egy új zebra megjelenését ezen a 
szakaszon, azonban a nem mesz-
sze található, ezzel párhuzamos 
gyalogátjáró sem fog megszűnni.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Új gyalogátjárót létesítettek, a 
már meglévő zebrától nem 
messze a Nicolae Bălcescu, 

Petőfi Sándor utca és a Temesvári 
sugárút találkozásánál levő forgal-
mi csomópontnál. A polgármesteri 
hivatal épületének sarkától induló 
átjáró két sávon halad át, egészen az 
ortodox templom előtti járdáig, kö-
zel a templom bejáratához. 

Sokaknak feltűnt már az új zebra 
a régitől nem messze tegnap délelőtt. 
Volt, aki ezt úgy értelmezte, hogy 
az egyházi vezető személyre szabott 
átkelőhelye lenne, de olyan „poén” 
is elhangzott, miszerint azért szün-
tették meg a zsögödi gyalogátjárót, 
mert kellett a zebra ehhez az újhoz. 

Szőke Domokos alpolgármes-
ter megkeresésünkre elmondta, 
szó sincs ilyesmiről, személy szerint 
nem szokta nézni, hogy hol kel át az 
úttesten az ortodox pópa, ez az átke-
lőhely teljesen más célt szolgál. „Ez 
a gyalogátjáró már a városfejlesztési 
tervrajzban benne volt, valamint 
a rendőrség átiratban kérte, hogy 
létesüljön azon a helyen egy másik 
gyalogátjáró. Azért volt indokolt el-
sősorban, mert sokan itt rövidítet-
tek. Ez mindkét irányból érvényes 
volt, ugyanis mind a Bălcescu utca, 
mind a Temesvári sugárút felől ér-
kező gyalogosok gyakran levágták 

az átjárók közti távolságokat, sza-
bálytalanul kelve át az úttesten. Az 
itt létrehozott új átjáró az áthaladást 
teszi könnyebbé ezen az amúgy sem 
egyszerű gócponton” – mondta az 
alpolgármester. „Emellett nem cél-
szerű megszüntetni a régi átjárót 
sem, hiszen akkor ismét kerülni kel-
lene az ottani átkeléshez. Ez elmé-
letileg az autósoknak lehet gond, 
hogyha többen is egymásután kel-
nek át párhuzamosan a zebrákon” 
– részletezte az elöljáró. 

A város más pontjain is lehet szá-
mítani új átkelőhelyek létrehozá-
sára, hiszen a vasúti felüljáró város 
felőli részén jelenleg készülő bekö-
tőút is indokolttá tesz néhányat. A 
Villanytelep és Hargita utca keresz-
teződésénél várható két új gyalog-
átjáró létesítése, valamint készülne 
egy másik gyalogátkelőhely, amely 
az óvodát és a Hargita utca túlolda-
lát kötné majd össze. 

Népszámlálási ElőkészülEtEk

Folytatódnak a felkészítők

mEgosztó gyalogátkElő

Régi mellé új
hirdeTések

a Hilago CoNsUltiNg kft. 
– melynek székhelye Csíkszereda, Hargita utca 77. szám, Hargita megye –

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy benyújtotta a Hargita Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökséghez, Csíkszentsimon 711/B szám cím alatt megvalósí-
tandó Ásványvíztöltöde építése című tervét a környezetvédelmi beleegyezés 
elnyerése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásával kapcsolatos információk beszerezhe-
tők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, 
Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 óra között, va-
lamint a HILAGO CONSULTING Kft. székhelyén.

Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi szabályozás teljes időtarta-
ma alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez.

Telefon: 0266–371313, fax: 0266–310041

Magyarországra  
elektronikai céghez  

szakképzetlen 
női, férfidolgozókat 

keresünk  
mobiltelefon-összeszerelésre.

Szállás, utazás ingyenes.
Telefon:  

0755–067689.

Építőipari cég  
Csíkszereda és környékén,  
tapasztalattal rendelkező,  
önállóan dolgozni tudó:  
víz-gáz szerelőt, lakatost,  

illetve hegesztőt ALKALMAZ  
teljes munkaidőben.

Jelentkezni a következő elérhe-
tőségeken lehet: tel.: 0264–436368, 
e-mail: jobcluj2011@yahoo.com, 
mobil: 0745–585795. 

Csíkszeredai székhelyű magáncég 
alkalmaz   

tapasztalattal rendelkező  
villany-, víz-, fűtés-szerelésben 

jártas megbízható  
szakembert (szerelőt).

Az önéletrajzokat, jelentkezési 
szándékokat a 0266–312112 fax-
számra várjuk. 

Jelentkezési határidő:  
2011. október 10.  

a Hargita megyei  
sürgősségi kórház

elhalasztja a Hargita Népe 
2011. október 6-i számában 
meghirdetett versenyvizsgát 
(általános orvosi asszisztens 
a kardiológia osztályra, két 

ápoló az ortopédia és trauma-
tológia osztályra) egy későbbi 
időpontra, melyet ki fognak 

közölni.

az október 20-tól kezdődő orszá-
gos népszámlálásra és lakásösz-
szeírásra való előkészületek kere-
tében megyénkben is folytatódik 
a kérdezőbiztosok szakmai felké-
szítője. Ez az akció szeptember 
30-án kezdődött és október 17-én 
fejeződik be. 

hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Akurzus megyénkben az el-
következő héten a követke-
ző program szerint zajlik: 

hétfőn, október 10-én 9, illetve 13 
órától a Csíkszeredai Polgármesteri 
Hivatalban a megyeszékhelyi kérde-
zőbiztosok számára. Ugyancsak 9, 
illetve 13 órától a Székelyudvarhelyi 
Polgármesteri Hivatal Szent István-
termében a helyi kérdezőbiztosok 
részére. Október 11-én, kedden 
9, illetve 13 órától ugyancsak a 
Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hi-
vatal Szent István-termében a helyi 

kérdezőbiztosok számára. Ugyan-
aznap 9 órától Székelykeresztúron, 
Orbán Balázs utca 1. szám alatt a 
helybéli kérdezőbiztosok, 13 órától 
pedig a siménfalvi kérdezőbiztosok 
számára. 13 órától a székelykeresztúri 
líceum gyűléstermében az újszékelyi 
kérdezőbiztosok számára. Szerdán, 
október 12-én 9 órától folytatódik 
ugyancsak a Szent István-teremben 
a székelyudvarhelyi kérdezőbizto-
sok felkészítője. 13 órától ugyanott 
a máréfalvi, a felsőboldogfalvi és a 
fenyédi kérdezőbiztosoké. Ugyan-
aznap 9 órától Székelykeresztúron, 
az Orbán Balázs utca 1. szám alatt 
kerül sor az etédi kérdezőbizto-
sok felkészítőjére, ugyanabban az 
órában a székelykeresztúri líceum 
gyűléstermében, a szentábrahámi, 
a galambfalvi és a románandrásfalvi 
kérdezőbiztosokéra. Ugyancsak 
szerdán 13 órától a bögözi mű-
velődési otthonban a helybéli, a 
székelyderzsi és a kányádi kérdező-

biztosokat készítik fel. Csütörtökön, 
október 13-án 9, illetve 13 órától a 
Gyergyószentmiklósi Polgármesteri 
Hivatalnál kerül sor a helybéli kérde-
zőbiztosok kiképzésére. Ugyanaznap 
9 órától a Székelyudvarhelyi Polgár-
mesteri Hivatal Szent István-termé-
ben az oroszhegyi és a farkaslaki kér-
dezőbiztosok számára szerveznek 
felkészítőt. Ugyanaznap 13 órától 
a Zetelaki Polgármesteri Hivatal-
nál a helybéli és a varsági kérdező-
biztosok vesznek részt felkészítőn. 
Október 14-én, pénteken 9 órától 
az oklándi művelődési otthonban a 
helybéli, a homoródszentmártoni és 
a homoródalmási kérdezőbiztosok 
felkészítőjét tartják. Ugyanaznap 13 
órától a szentegyházi Bartók Béla 
Művelődési Házban a helybéli, a 
kápolnásfalusi és a lövétei kérdező-
biztosok felkészítőjét tartják.

A felkészítők megyénkben pénte-
ken, október 14-én érnek véget, s azon 
összesen 2316 személy vesz részt.

Az új átjáró. Megkérdőjelezték létjogosultságát fotó: tamás attila


