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Az említett helyszínen talál-
ható 250 négyzetméternyi 
magánterület tavaly vált be-

építhetővé, miután a város jogerő-
sen pert veszített a tulajdonossal 
szemben. A Rákosi-Seiwarth csa-
lád korábban azért kezdemé-
nyezte a bírósági eljárást, hogy 
elérjék a telek beépíthetőnek tör-

ténő átminősítését, ellentétben az 
érvényben levő urbanisztikai sza-
bályozással, amely közterületi, 
gyalogos közlekedési rendelteté-
sűként határozza meg ezt. A per 
előtt a megyeszékhely vezetősége 
a terület megvásárlásáról is igye-
kezett megegyezni a tulajdonossal, 
de az üzlet nem jött létre.

Módosított szabályozás

A terület besorolásának meg-
változtatásához a Majláth Gusz-
táv Károly tér övezeti rendezési 
tervének módosítására van szük-
ség, az erre vonatkozó határo-
zattervezet nemsokára, május 
végén az önkormányzati képvi-
selők elé kerül. Mint Albert Sán-
dor, Csíkszereda Polgármesteri 
Hivatalának főépítésze tájékoz-
tatott, egy kereskedelmi célú, 
földszint plusz egyemeletes in-
gatlan épül ott – ennek a sza-
bályzati feltételeit határozták 
meg a bírósági végzés szerint. 
„Azt a szabályzatot kell engedé-
lyezni most, amely majd megen-

gedi, hogy milyen feltételekkel 
lehet építkezni, figyelembe vé-
ve a szomszédok érdekeit is. A 
szakbizottság úgy értékelte, hogy 
bár nem biztos, hogy kellett vol-
na ide építeni, de ha bírósági vég-
zés van, és teljesíthetők a további 
előírások és szabványok, akkor 
nem lehet megtiltani az építke-
zést” – részletezte a főépítész. 
Albert Sándor hozzátette, az el-
képzelt épület semmit sem aka-
dályoz majd, az egyetlen dolog, 
ami kérdést vetett fel, a tömb-
ház közelsége, de a tervezőnek 
sikerült ezt megoldani. „Mivel 
alacsony épületről van szó, nem 
árnyékolja a tömbházat, és a 
megfelelő távolság is megvan a 

szomszédos ingatlanok között” 
– ismertette.

Kivár a tulajdonos

 Amennyiben a rendezési terv 
módosítását elfogadják a képvise-
lők, azt követően az urbanisztikai 
bizonylatban előírtakat kell telje-
síteni az építési engedély kiadá-
sához. Rákosi-Seiwarth Zoltánt is 
kerestük, és arról érdeklődtünk, 
hogy mi lenne az épület rendelte-
tése. Mint elmondta, egyelőre nem 
kíván nyilatkozni, először megvár-
ja az önkormányzati képviselő-
testület döntését az ügyben.

KOVÁCS ATTILA

Per után építkeznek a Csíkszereda központjában levő magánterületen

Új épület lesz az áruház mellett

A majdani épület helye, illetve az építmény látványterve (jobbról). Biztosítva lesz a gyalogos közlekedés
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Kétszintes, a hely adottságaihoz illeszkedő, keres-

kedelmi célú épület készülhet Csíkszeredában a 

Tulipán áruház és a szomszédos toronyház közötti 

magánterületen, ha a helyi önkormányzati képviselő-

testület elfogadja az erre vonatkozó szabályozást.

Többek között közel 18 ezer 
liter szélvédőmosó folyadék és 
mintegy hatezer üres műanyag 
palack semmisült meg a hétfő dé-
li, Csíkszereda nyugati ipari ne-
gyedében tombolt tűzben. Utóbbi 
miatt gomolygott a város egy ré-

sze fölött az átláthatatlan fekete 
füst – tudtuk meg a tűzoltóságtól.

A tűzoltóság vizsgálatának, il-
letve kárfelmérésének eredmé-
nyeit ismertetve, Alina Maria 
Ciobotariu, az intézmény szóvi-
vője lapunknak elmondta, déli fél 

egykor riasztották őket a sürgős-
ségi hívószámon a szélvédőmosó 
folyadékot palackozó fémszerke-
zetű üzemhez és a hozzá tartozó 
raktárhoz, a helyszínen összesen 
24 tűzoltó küzdött a lángokkal. 
A tűzvészben teljesen megsem-
misült a megközelítőleg kétszáz 
négyzetméteres termelőcsar-
nok, benne a gyártósorral, továb-
bá az üzem fűtésrendszere, egy 
légsűrítőgép és több más beren-
dezés. A lángok martalékává vált 
ugyanakkor tizenhat raklap és 
mintegy 18 ezer liternyi szélvédő-
mosó folyadék, valamint hatezer 
darab üres ötliteres műanyag 
palack. Az egymillió lejes kár 
mellett a megmentett javak ér-
téke harmincezer lejre tehető: a 
gyártáshoz használt 12 ezer liter 
alkoholt, négyezer liter szélvédő-
mosó folyadékot és üres palacko-
kat is sikerült megóvni a tűztől. 
A vizsgálatok szerint a lángokat 
valószínűsíthetően egy meghibá-
sodott villanyvezetékben kelet-
kezett rövidzárlat okozta.

PINTI ATTILA

Egymillió lejes kár keletkezett a csarnoktűzben

A tűzben teljesen megsemmisült a termelőcsarnok
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Rákóczi Halom pünkösdkor

„Pünkösd szombatján az ünnepi szentmisét követően II. Rákóczi 
Ferenc fejedelem tiszteletére elkészül a Rákóczi Halom, amely-
ben egy fenyőfát ültetünk el, együvé tartozásunk jeléül. Kérünk, 
hozzatok magatokkal egy maroknyi földet, hogy ezt a Halomba 
öntsétek!” – e felhívással fordul közleményében a Báthory-Bem 
Hagyományőrző Egyesület, illetve a Csibész Alapítvány a határon 
túlról érkezőkhöz. 
Az esemény helyszíne a csíksomlyói Fodor-ház udvara, időpont-
ja pedig szombat 15.30 óra. A szertartás programja a következő: 
zászlófelvonás, himnuszok eléneklése, a Trianon által szétszakí-
tott területek képviselőinek megemlékezése, a Haza földjének 
elhelyezése a Rákóczi Halomba, végül pedig a Rákóczi Halom 
megáldása. 

Logopédus előadása

A beszédfejlődés mérföldkövei címmel tart előadást ma délután 
hat órakor Csíkszeredában, a Hargita Megyei Kulturális Központ 
alagsori előadótermében Nagy-Elek Kinga logopédus, pszicholó-
gus. A Csíki Anyák Egyesülete által szervezett előadásra minden 
érdeklődőt szeretettel várnak.

Kányádi Szilárd a színház vezetője

Sikeresen vizsgázott Kányádi Szilárd színművész a Csíki Játékszín 
menedzseri tisztségére − jelentette be kedden este Ráduly Róbert 
Kálmán, Csíkszereda polgármestere az elmúlt időszakban lezajlott 
és tegnap lezárult versenyvizsga eredményét. Mint ismeretes, a 
csíkszeredai önkormányzati színház vezetőtisztsége Parászka Mik-
lós nyugdíjba vonulása után üresedett meg.




