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Többe kerül  a fejlesztés
Nagyobb önrész kell az európai uniós támogatás mellé
• A tervezettnél több 
pénzt kell fordítania 
önrészként a csíksze-
redai önkormányzat-
nak a fenntartható 
mobilitási terv alapján 
tervezett fejlesztések 
költségeire, amelye-
ket európai uniós tá-
mogatással készülnek 
kivitelezni.

KOVÁCS ATTILA

K özel 9 millió lejjel kell nö-
velni a város hozzájárulását 
azokhoz a fejlesztésekhez, 

amelyeket a fenntartható mobilitá-
si terv alapján európai uniós 

támogatással végezhetnek 
Csíkszeredában az elkövet-
kező három évben – erről 
döntött hétfői rendkívüli 

ülésen az önkormányzati 
képviselő-testület. A februárban 
elfogadott határozat szerint az áfás-
tól 151 millió 745 ezer lej összértékű 
projektből 30,8 millió lej lett volna 
a város önrésze, amely a teljes el 
nem számolható költséget, illetve 
az elszámolható összeg 2 százalékát 
jelentette volna.

Jelentős átalakítás

A pályázati útmutató egyik előírá-
sa szerint viszont az elszámolható 
költség megyeszékhelyenként nem 

haladhatja meg a 25 millió eurót, 
ez az összeg a dokumentumban 
rögzített árfolyamon számolva 114 
millió 360 ezer lej. Emiatt a febru-
árban elfogadott határozatot mó-
dosítania kellett az önkormányzati 
képviselő-testületnek, az önrészt 
pedig 30,8 millióról 39,6 millió lej-
re növelni. A tervezett beruházások 
kiterjednek a Hargita és Kossuth 
Lajos utcák felújítására, ahol ke-
rékpársávokat illetve buszsávokat 
is terveznek létesíteni, az útszéli 
parkolóhelyek jelentős részét fel-
számolva. De a projekt része a vas-

úti felüljáró híd újjáépítése, illetve 
a távolsági autóbuszállomás átala-
kítása és felújítása, ahol a városi 
közszállítás járművei is helyet kap-
nak majd. A projekt kiterjed további 
23 sűrített földgázüzemű autóbusz 
beszerzésére is, amelyek a városi 
tömegközlekedést biztosítanák na-
gyobb járatsűrűséggel, ezeknek kü-
lön telephelyet is létesítenek.

Finanszírozásra várnak

Kérdésünkre Ráduly Róbert Kálmán 
polgármester elmondta, jelenleg a 

beruházások terveinek elkészítése 
történik, és számításaik szerint a 
projekt fi nanszírozási szerződését 
áprilisban lehet majd aláírni. Hoz-
zátette, ez függ a jelenlegi helyzet-
től is, hogy a központi közigazgatás 
milyen gyorsan fog tevékenykedni, 
de a  folyamatnak véleménye sze-
rint most fel kell gyorsulnia.

A csíkszeredai vasúti felüljáró híd 
is megújul. Több évre való munka
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Elmaradnak 
az előadások
A Honfoglalás előtől az Európai 
Unió utánig című csíkszeredai 
előadás-sorozat márciusra 
tervezett, meghirdetett előa-
dásai meghatározatlan időre 
elmaradnak.

Áramszünet
Betervezett javítások miatt 
már cius 18-án 9–17 óra között 
szünetel az áramszolgáltatás Csík-
mindszenten, a 170-223-as számok 
alatt és a sportcsarnokban. 

Újabb történelmi 
csúcson az euró

Újabb történelmi csúcsra 
hágott tegnap az euró refe-
rencia-árfolyama: a Román 
Nemzeti Bank (BNR) 4,8242 
lejes szintet jelentett be. Mint 
ismeretes, az előző történelmi 
csúcs 4,8184 lej/euró, amit 
március 9-én jelentett be a 
bukaresti központi pénzin-
tézet. Enyhén gyengült a lej 
a svájci frankhoz képest is, 
a hivatalos tegnapi árfolyam 
4,5699 lej a pénteki 4,5643 
lej után. Az amerikai dollár-
hoz képest viszont erősödött 
a román deviza: 4,3155 lej/
dollárról 4,3202 lej/dollárra 
zsugorodott az árfolyam, ami 
csütörtökön még 4,2539 lejen 
állt. Az arany ára is csökkent 
a pénteki szinthez mérten: a 
múlt hét utolsó napján regiszt-
rált 220,1762 lej/gramm után 
a hétfői árfolyam 208,8575. 
Csütörtökön még 225,6909-es 
szintet regisztráltak. 

• RÖVIDEN 

Elkezdődött tegnap Csíkszeredá-
ban az általános tavaszi nagytaka-
rítás. A polgármesteri hivatal és az 
Eco-Csík Kft . közös szervezésében 

sorra kerülő városszépíté-
si akció a tervek szerint 
április 3-ig tart majd. A 
hagyományos nagytaka-
rítás magába foglalja a 

megyeszékhely minden ut-
cájának, járdájának takarítását és 
portalanítását. A három hétig tartó 
akció részeként sor kerül a fák met-
szésére, a közterületi zöldövezetek 
karbantartására és az esővízcsator-
nák kitisztítására. Javításokat vé-

geznek továbbá az utcabútorzatokon 
(padok, szemetesek, védőkerítések) 
és játszótereken is. A nagytakarítás 
ideje alatt ismét lehetőség nyílik a fe-
leslegessé vált nagyobb méretű (pél-
dául elektronikai eszközök) hasz-
nálati eszközöktől megszabadulni. 
Lakóövezetek esetében a szeméttá-
roló mellé kérik helyezni a lomokat 
lehetőleg az utcában beütemezett 
takarítási időpontot megelőzően. 
Fontos, hogy noha munkanapokon 
a takarítás csak 13 órakor kezdő-
dik, a takarítás útjában álló autók 
elszállításához már aznap reggel 9 
órakor hozzálátnak.

Zajlik a tavaszi nagytakarítás

A nagytakarítás e heti ütemterve:
március 17., kedd - 13–20 óra között: Pacsirta és Suta sétány
március 18., szerda - 13–20 óra között: Nárcisz sétány
március 19., csütörtök - 13–20 óra között: Fenyő és Lendület sétány
március 20., péntek - 13–20 óra között: Temesvári sugárút I., 
                                                                                 Kőrösi Cs. Sándor utca
március 21., szombat - 09–17 óra között: Testvériség sugárút, Miron Cristea u.

N em tettek közzé nyilvános fel-
hívást, nem toboroztak további 

önkénteseket, hanem maguk vállal-
ták azt a nem kis feladatot, hogy meg-
tisztítsák a Békény egy különösen sze-

metes szakaszát. Négyen 20 
darab 250 literes és 20 darab 
100 literes zsákot töltöttek 
meg többnyire műanyag, ki-
sebb részben üvegpalackok-
kal, amelyeket a patak med-

réből, illetve a vízfelszínről 
szedtek össze, ahol azok fenn-

akadtak az ágakon. A szombati pa-
taktakarítás egyik részvevője, Simon 
László a Facebookon osztott meg erről 
képeket. Megkeresésünkre elmondta, 
az összegyűjtött mennyiség úgy érten-

dő, hogy a fl akonokat alaposan össze-
nyomták, mert különben legalább két-
szer annyi zsákra lett volna szükség 
ennyi szeméthez. Tisztában vannak 
azonban azzal is, hogy ez egy olyan 

vállalás, aminek csak pillanatnyilag 
van értelme és látszata, amíg az embe-
rek hozzáállása nem változik. „Renge-
teg olcsó pálinkás üveget szedtünk ki, 
azt üzleteknél piálgató tisztességes, 
becsületes, székely és más gyergyói 
emberek dobálják bele, ahogy termé-
szetesen az egyebeket is. Fölöttünk a 
völgyön nincs senki más, nem lehet 
másokra fogni, ez a mi művünk, a 
gyergyóiaké” – fogalmazott Simon. 

A múlt évben egyébként több alka-
lommal is szerveztek Gyergyószent-
miklóson medertakarítási akciókat, 
volt, hogy több mint hetven ember 
részvételével. Több tíz köbméternyi 
szemetet szedtek ki a vízből, de mun-
kájuk eredménye egyáltalán nem lát-
szik. Részmegoldás lehet a Len Emil 
alpolgármester által szorgalmazott 
önkormányzati fejlesztés: egy máshol 
már bevált rácsos szerkezetet helyez-
nének a Békénybe, amely felfogja 
majd a vízfelszínen úszó szemetet, és 
azt egy géppel kiemelve lehet tisztává 
tenni a patakot. (Gergely Imre)

Önkéntes munka: kevesebb palack a Békényben

Magáért beszélő mennyiség
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• Förtelmes állapotok uralkodnak Gyergyószentmiklóson 
a Békény-patak medrében. Hiába a számtalan felhívás és 
önkéntes takarítási akció, vannak, akik továbbra is úgy 
gondolják, a patak szeméttárolónak való. A helyzeten né-
miképp javított egy baráti megmozdulás, de előre látható, 
hogy csak ideig-óráig.




