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Nem leplezi már tovább 

a hó a mocskot az uta-

kon és járdákon, az ol-

vadás miatt a hótakarót 

különféle széttaposott 

hulladék váltotta a csík-

szeredai közterületeken. 

És rengeteg kutyaürülék. 

A város központjában épp-
úgy, mint a lakóövezetek-
ben, a hó olvadása után 

szembetűnőbbé vált a földön há-
nyódó hulladék, a mállófélben 
lévő papírdarabok, széttört 
cserépdarabok ,  kü lönböző  
műanyaghulladékok, italos do-
bozok. A zöldövezetekben, de 
helyenként még a járdákon is, a 
szemét mellett temérdek kutya-
ürülék-kupac is láthatóvá vált. 
Holott egy helyi határozat 1997 
óta előírja, hogy a gazdiknak fel 
kell szedniük kedvencük után 
az ürüléket. A szabályozás-
nak húsz év alatt sem sike-
rült maradéktalanul érvényt 
szerezni. Az is igaz, szeme-
telni még régebb óta tilos, és 
mégis megtörténik.

Tavaszi nagytakarítás később

Még nem tudni, hogy ponto-
san mikor kezdik el az általá-
nos tavaszi nagytakarítást a 
megyeszékhelyen, Szőke Do-
mokos, Csíkszereda alpolgár-
mestere ezzel kapcsolatban 
mindössze annyit közölt, hogy 
az akcióról időben értesítik a 
lakókat és a sajtót. Ahogyan a 
csíkszeredaiak évek óta már 

megszokhatták, a csíkszere-
dai városháza a takarítással 
megbízott céggel közösen min-
den tavasszal szervez általános 
nagytakarítási akciót. Ilyenkor 
időszakos parkolás- és forga-
lomkorlátozásra lehet számí-
tani, miközben gépi és kézi 
sepréssel, porszívózással tisz-
títják meg a közterületeket.  

A csúszásgátlókból származó 
sár összegyűjtéséhez és elhordá-
sához, a hulladék összeszedésé-
hez a múlt héten fogtak hozzá a 
takarítással megbízott Eco-Csík 
Kft. munkatársai. Pál Tamás, a 
cég igazgatója érdeklődésünk-
re elmondta, két sárszedő géppel 
és 16 emberrel dolgoznak a vá-
ros közterületein. Az egyik me-

chanikus seprűs gép az utakról, 
a másik, kisebb jármű a járdákról 
gyűjti össze a tél során felgyülem-
lett sarat. Az igazgató hozzátet-
te, eddig 80 tonnányi sárkupacot 
szállítottak el a városból. Amint 
szárazabb lesz az idő, az utcák 
porszívózásához is hozzáfognak.
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 Az (X)-szignóval el lá tott szö ve gek   
fi ze tett rek lá mok, köz le mé nyek.  

 A meg je lent írá sok nem fel tét  le nül
a szerkesztõség vé le mé nyét tük   rö zik!

 Szerkesztõségünk fenn tart ja a 
jo got, hogy a be ér ke zett le ve lek és 
más fé le írá sok közlésérõl dönt sön.

 Kéz ira to kat  nem õrzünk meg, 
és nem kül dünk vis  sza!

Hir de tés-
fel vé tel és 

ter jesz tés a 
fenti címen 
hétköznap 
8–16 óra 
között.

Hon lap: www.csiki-hirlap.ro

Megjelenik munkanapokon. 
Kiadó: Príma Press Kft. 
ISSN: 1844-4318

Lapunk eladási sta-
tisztikáit a  Romániai 
Példányszám-auditáló 
 Hivatal (BRAT) hitelesíti. 

Csíkszék napilapja

0266-371100
Észrevételét, panaszait, megjegy zé seit

a szerkesztõk fogadják 
naponta 8–20 óra között!

Telefonszolgálat:

Főszerkesztő: Kozán István
Főszerkesztő-helyettes: 
Kovács Attila
Tartalomigazgató: 
Szüszer-Nagy Róbert
Ügyvezető: Szőke László

Szerkesztőségi ta gok:  
Barabás Hajnal (Aktuális)
Dobos László (Sport, Szieszta)
Iszlai Katalin (Aktuális)
Kömény Kamilla (Aktuális, Gazdavilág)
Molnár Rajmond (Aktuális)
R. Kiss Edit (Művelődés, Egészségünkre, 
Színes mindennapok)
Pinti Attila (Aktuális, Lóerő) 

Kor rek tú ra: 
Lupány István, Pál Éva, Ravasz Réka
Fotó: Gecse Noémi 
Tördelõszerkesztés: 
Bajkó Zsuzsa
Tévéműsor: Gräf Botond
Reklámgrafika: Tóth Szilárd

Ap ró hir de tés: Kopacz Erika  
Reklám: Gegő Imre (0785–222860)

Lapterv: Elekes Zsolt, Szabó Zsolt

Másod- és harmadfokú ár-
vízkészültséget rendelt el az 
Országos Hidrológiai és Vízgaz-
dálkodási Intézet (INHGA) az 
Olt vízgyűjtő területéhez tar-
tozó több Hargita, Kovászna 
és Brassó megyei folyóvízre. 
Gyergyószárhegyen portákat 
árasztott el a víz kedden délután.

A narancssárga és vörös 
jelzésű figyelmeztetés kedd 
délutántól szerda reggel 10 
óráig érvényes. A szakembe-
rek szerint a Kormos-pataka, a 
Kis-Homoród, valamint a Nagy-
Homoród vízgyűjtő medencé-
jében a legnagyobb az áradás 
veszélye. 

Szerda reggel 9 óráig ugyan-
akkor elsőfokú árvízkészültség 
van érvényben többek között 
a Maros vízgyűjtő medencé-
jének felső szakaszán (Hargi-
ta, Beszterce-Naszód és Maros 
megye), valamint a Küküllőn 
(Hargita, Maros, Szeben és Fe-
hér megye). Az Olt vízgyűjtő 

medencéjének felső és középső 
szakaszán (Hargita, Kovászna, 
Brassó és Szeben megye), a Bo-
dza felső és középső szakaszán 
(Brassó, Kovászna és Buzău 
megye), valamint a Tatros fel-
ső szakaszán (Hargita megye) 
szerdán 22 óráig van érvényben 
a sárga riasztás.

Elöntött utak, pincék, udvarok

Csíkszék több pontján uta-
kat, udvarokat, pincéket öntött 
el a hirtelen megolvadt hó és a 
kiadós eső. Az olvadás és eső-
zések miatt víz öntötte el a 11B 
jelzésű országutat Csíkkozmás 
és Kézdivásárhely között, ahol 
tegnap akadozott a forgalom. 
Adrian Pănescu, Hargita Megye 
Prefektúrájának szóvivője sze-
rint körülbelül 100 méteres sza-
kaszról volt szó Kovászna és 
Hargita megye határában, ahol 
az utat meglehetősen nagy ho-
zamú, hordalékos víz öntötte el. 
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Vörös jelzésű árvízriadó Hargita megyére

Csíkszék több portáját, útját is elöntötte a víz tegnap délután




