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Együttélési gondok
Határozott intézkedéseket várnak a lakók a hatóságoktól
• Közbiztonsági prob-
lémák, szemetelés 
– többek között ezek 
kerültek terítékre a na-
pokban Csíkszeredá-
ban tartott lakossági 
fórumokon. A lakóöve-
zetek egyes képvise-
lőit kedden meghívták 
a városházán tartott 
ülésre, amelyen kü-
lönböző hatóságok, 
intézmények, valamint 
a roma közösségek 
képviselői is megje-
lentek. A felek annyi-
ban állapodtak meg, 
hogy kidolgoznak egy 
intézkedéscsomagot.

B A R A B Á S  H A J N A L

A roma közösségekkel kap-
csolatos együttélési prob-
lémák ismét felszínre ke-

rültek Csíkszeredában. A helyzetre 
reagálva hívott össze a városháza 
zárt körű egyeztetést. Mint megtud-
tuk, az úgynevezett romabizottság 

ülésére a helyi önkormány-
zat, a prefektusi hivatal, a 
rendőrség, a csendőrség, a 
gyermekvédelmi igazgató-
ság és a közegészségügyi 

igazgatóság mellett néhány 
lakónegyed, illetve romaközössé-
gek képviselői voltak hivatalosak 
(a megbeszélésen a Tavasz utcai 
és a Petőfi  utcai közösségek képvi-
seltették magukat). Füleki Zoltán 

alpolgármester érdeklődésünkre 
elmondta, a lopások, kéregetések, 
szemetelések, illegális építkezések, 
csendháborítások, valamint a jogo-
sítvány nélküli autóvezetések szere-
peltek a lakók által felsorolt problé-
mák között. Az ülés céljáról szólva 
az alpolgármester nyomatékosítot-
ta, hogy éppen azért hívták meg a 
lakóövezetek képviselőit, hogy az 
érintett hatóságoknak is jusson tu-
domására, milyen nehézségekkel 
szembesülnek a lakók. Mint mond-
ta, az ülésen elhangzott az is, hogy 
a rendőrségnek és a csendőrségnek 
sűrűbben kellene járőröznie az érin-
tett övezetekben, például a Somlyó 
és Tavasz utcákban, ugyanakkor 
megoldás lehetne még több térfi gye-
lő kamera felszerelése közterülete-
ken. Szóba került az is, hogy a sér-
tettek vagy nem tesznek feljelentést, 

vagy visszavonják a panaszukat. A 
rendőrség képviselőjét idézve Füle-
ki hozzátette, amennyiben a 112-es 
egységes segélyhívószámot tárcsáz-
va nem érünk célt, akkor a problé-
mával lehet közvetlenül a rendőr-
séghez is fordulni a honlapjukon 
(www.hr.politiaromana.ro) szereplő 
elérhetőségek egyikén. „A követke-
ző lépésként egy intézkedéscsoma-
got kell kidolgozzunk a problémák 
visszaszorítására. Azonban azt is 
tudni kell, hogy ezeknek a problé-
máknak az alapját nem helyi szin-
ten, hanem országos program révén 
lehetne megoldani” – jegyezte meg 
az alpolgármester.

Aláírást gyűjtenek Csíksomlyón

Több csíksomlyói lakos is megelé-
gelte a hatóságok tétlenségét, ezért 

a napokban aláírásgyűjtésbe kezd-
tek, hogy a környéket pokollá tevő 
Somlyó utca 33. szám alatti teleppel 
kapcsolatosan megoldás szülessen 
végre. A környéken mindennapos a 
zaj, a füst, a szemetelés, a törvény-
telen építkezés és lopás. 

Rostás János, az egyik csíkszere-
dai roma közösség vezetője megke-
resésünkre elmondta, a csíksomlyói 
telepen élnek a legmélyebb sze-
génységben a romák. Mint mondta, 
az értékesíthető hulladékok gyűj-
téséből élnek, a mindennapi étel 
a kukákból származik. Szerinte 
az lehetne megoldás, ha az önkor-
mányzat mindent megtenne, hogy 
ezek az emberek kiemelkedjenek a 
mélyszegénységből.

Kukázás az egyik csíkszeredai 
lakótelepen

▴   F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N

Népszámlálás lesz 
jövőben
Megjelent a szerdai Hivata-
los Közlönyben a 2021-es 
népszámlálásra vonatkozó 
sürgősségi kormányrendelet, 
amelyet február 4-én fogadott 
el az Orban-kabinet. A rendelet 
szerint a népszámlálás célja, 
hogy statisztikai mutatók for-
májában országos és európai 
hivatalos statisztikákkal szol-
gáljon a lakosság számát és 
területi eloszlását, demográfi-
ai és társadalmi-gazdasági 
szerkezetét, a háztartásokra 
vonatkozó adatokat, valamint 
a lakásalapot illetően, felmér-
je a lakhatási körülményeket 
és az épületek állagát, ame-
lyekben a lakások találhatók. 
A jogszabály hatályba lépé-
sétől számított 15 napon belül 
felállítják a népszámlálást 
lebonyolító központi bizottsá-
got. A népszámlálásra szaka-

szonként kerül sor 2021 júliusa 
és novembere között. A nép-

számlálás referencia-időpontja 
2021. május 1-je.

Elhunyt a sofőr
Rönkszállító teherautóval ütkö-
zött kedden késő este a Maros 
megyei Petelénél egy személy-
gépjármű, amely Szászrégen 
irányából Marosvásárhely felé 
tartott. Tűzoltósági, mentős és 
rendőri egységek is a helyszín-
re vonultak. A Maros megyei 
személygépkocsi vezetőjét ki 
kellett szabadítani az ösz-
szeroncsolódott autóból, az 
életét viszont már nem tudták 
megmenteni, a helyszínen 
elhunyt – tájékoztatott Dan 
Petru Daniel, a Maros megyei 
vészhelyzeti felügyelőség 
szóvivője, hozzátéve, hogy a 
teherautó vezetője nem sérült 
meg súlyosan. A rendőrség 
tájékoztatása szerint a sze-
mélyautó áttért az ellentétes 
irányú sávra, ahol frontálisan 
ütközött a rönkszállítóval, ami-
nek következtében a teherautó 
az árokba borult, a rakománya 
pedig szétgurult. 

B A L O G H  L E V E N T E

A jelek szerint nem hárult el an-
nak a lehetősége, hogy vissza-

térjen a kétfordulós polgármester-vá-
lasztás, hiába bukott bele a kormány 
abba, hogy megpróbálta bevezetni.

Dan Barna, a Mentsétek Meg Ro-
mániát Szövetség (USR) elnöke ked-
den este – miután mintegy két órán 
keresztül tárgyalt Ludovic Orban ügy-
vivő, egyben kijelölt kormányfővel, a 
Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnökével 
– bejelentette: megállapodtak abban, 

hogy amennyiben az új kormány kine-
vezését célzó eljárás során az első ki-
jelölt kormány leszavazása után a PSD 
arra készül, hogy a másodikat az előre 
hozott választások elkerülése érdeké-
ben megszavazza, a második kabinet 
elsődleges célkitűzése a kétfordulós 
önkormányzati választás bevezetése 
legyen. Leszögezte: az elsődleges cél 
az, hogy mindkét javasolt kabinetet 
elutasítsa a parlament, hogy így az 
államfő feloszlathassa a parlamentet, 
és előre hozott választást írhasson ki, 
de ha a második kormány esetében 
fennáll az esélye annak, hogy a par-
lament bizalmat szavaz neki, akkor 

a kétfordulós polgármester-választás 
bevezetését mindenképpen megpró-
bálják keresztülvinni. A jobbközép 
pártok azért erőltetik a kétfordulós vá-
lasztást, mert annak során a második 
fordulóban összefoghatnak a PSD-s je-
lölt ellen. A PSD viszont éppen ezért el-
lenzi. Az RMDSZ számára is hátrányos 
lenne a módosítás, mivel a tapasztalat 
az, hogy a román pártok a második 
fordulóban mindig összefogtak a ma-
gyar jelölt ellen. Dan Barna azt is kö-
zölte, hogy együtt kívánnak működni 
a Nemzeti Liberális Párttal az önkor-
mányzati választáson, hogy leváltsák 
a PSD-s polgármestereket. 

Kormányalakítás: trükközhet a PNL és az USR
• Mindenképpen szeretné a saját előnyére módosítani a választási törvényt a román 
jobbközép oldal: Dan Barna USR-elnök szerint a PNL belement, hogy a kétfordulós 
polgármester-választás prioritás legyen az új kormány számára.

Előkészületben a mezőgazdasági összeírás
Megjelent a Hivatalos Közlönyben a 2020-as évre vonatkozó 
mezőgazdasági összeírást szabályozó, február 4-én elfogadott 
sürgősségi kormányrendelet. A dokumentum leszögezi: az orszá-
gos mezőgazdasági összeírás célja az Európai Statisztikai Rend-
szerrel összhangban aktualizálni a statisztikai adatokat a hazai és 
az európai mezőgazdasági politikák megalapozása és végrehaj-
tása érdekében. A statisztikai adatok szükségesek ahhoz, hogy 
Románia részt vehessen a közös agrárpolitikában. A tényleges 
mezőgazdasági összeírás 2021 február elseje és április 30-a között 
zajlik majd, de ennek gördülékeny lebonyolítása érdekében 2020 
folyamán próba-összeírást tartanak. A tényleges mezőgazdasági 
összeíráskor a következő időszakokat, illetve időpontokat vizsgál-
ják: a mezőgazdasági területek és a mezőgazdaságban dolgozó 
személyek vonatkozásában a 2020-as mezőgazdasági évet, amely 
2019. október elsején kezdődött és 2020. szeptember 30-áig tart; 
az állati trágya kezelése tekintetében a 2020-as naptári évet; az 
állatállomány és tartási helyek vonatkozásában 2020. december 
31-ét; a vidékfejlesztési intézkedések vonatkozásában az utóbbi 3 
évet. (Rostás Szabolcs)
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