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A járvány megfékezése  a legfontosabb
Online bonyolította soros ülését a székelyudvarhelyi önkormányzati testület
• Több költségve-
tés-módosítást haj-
tottak végre tegnapi, 
online lebonyolított 
ülésükön a széke-
lyudvarhelyi önkor-
mányzati képviselők: 
a koronavírus terjedé-
sének megfékezése 
érdekében csoporto-
sítottak át összege-
ket a város éves költ-
ségvetéséből.

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

A z internetes összeköttetéssel 
megtartott szakbizottsági 
ülés volt a főpróbája a csü-

törtöki, szintén interneten lebonyolí-
tott önkormányzati ülésnek. Az első 
értekezleten ugyan voltak technikai 
gondok, de ezeket sikerült kiszűrni, 

így tegnap problémamentesen 
tárgyalhattak a városatyák – 
tudtuk meg Zörgő Noémitől, 
a polgármesteri hivatal saj-
tószóvivőjétől. Mint mondta, 
a különleges helyzetre való 
tekintettel minden tanácsos 
név szerint kellett szavaz-

zon az egyes napirendeknél, 
ha kérdést szerettek volna feltenni, 
akkor a tárgyalást nem zavarva, 
azt írásban jelezhették.Az első ha-
tározattervezett Szarvas Zsuzsanna 

(EMNP)  képviselő lemondásának 
tudomásulvételéről szólt.

Küzdelem a járvánnyal

A székelyudvarhelyi önkormány-
zat 200 ezer lejes költségvetés-ki-
egészítést kapott Hargita Megye 
Tanácsától, amelyből a városi kór-
háznak vásárolhatnak eszközöket 
– olvasható az ülésről közölt kom-
münikében. A koronavírus megfé-
kezéséhez szükséges eszközökről 
a kórház vezetőségével egyeztetett 
a hivatal. A képviselők mindegyi-
ke egyetértett a tervezettel. Gálfi 
Árpád polgármester hangsúlyozta, 

Udvarhelyszéken is hasonló össze-
fogásra van szükség, mint Gyer-
gyószéken, ahol minden település 
a gyergyószentmiklósi kórháznak 
ajánlotta fel a megyei tanácstól 
kapott támogatást. A képviselők 
mindemellett további 400 ezer lejt 
csoportosítottak át a helyi költség-
vetésben, amit a járvány elleni küz-
delemre használnak fel. Az összeget 
egyébként a betervezett rendezvé-
nyek költségvetésétől vonták el.

Fontos döntések

Sikaszóban is van erdőtulajdona 
Székelyudvarhelynek: a villanyhá-

lózat bővítése érdekében több fát is 
ki kellett bélyegezni, az így nyert 
faanyagot értékesíteni fogja a hiva-
tal. A Cinege, a Csalóka és a Móricz 
Zsigmond utcákban is köztulajdon-
ná minősítettek több területet: a 
helyszíneket infrastrukturális bőví-
téseket terveznek. Lakópark épülhet 
a Templom utcában, hiszen a kép-
viselők az ezzel kapcsolatos terü-
letrendezési tervet is jóváhagyták. 
A különfélékben Benedek Árpád 
Csaba képviselő kérdésére elhang-
zott, hogy a szükségállapot és kijá-
rási tilalom idején a kiszállító cégek 
csak este tíz óráig dolgozhatnak 
Székelyudvarhelyen. Arros Orsolya 

arra kérdezett rá, hogy a kialakult 
helyzet miatt terveznek-e elbocsáj-
tásokat a hivatal alintézményeinél. 
Venczel Attila jegyző és a polgár-
mester közösen hangsúlyozták, 
hogy ilyesmiről szó sincsen. 

A jegyző kiemelte, továbbra is 
várják azon 65 évnél idősebb sze-
mélyek jelentkezését, aki segítségre 
szorulnak. Ezt az érintettek szom-
szédai is jelezhetik a 0744-420 918-
as telefonszámon.

Tanácsülés online. Pénzeket 
csoportosítottak át, hogy 
eszközöket vegyenek a városi 
kórháznak

▴   F O R R Á S :  F A C E B O O K /
      S Z É K E L Y U D V A R H E L Y  P O L G Á R -
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KORPOS ATTILA

Ráduly Róbert Kálmán kiemelte: 
továbbra sincs koronavírussal 

fertőzött személy a megyében, a 
házi elkülönítésben lévőkről pedig 
hiányos adataik vannak, de nagyjá-
ból kétszázötven személy van napi 
hatósági ellenőrzés mellett az ott-

honában. „A tényleges ka-
ranténszámokról beszélve 
19 személy van elkülöní-
tésben, akikhez csütör-
tökön reggel csatlakozott 

egy újabb személy. Őt a 
házi elkülönítés során háromszor is 
az utcán találták, így értelemszerű 
volt a szigorúbb intézkedés beveze-
tése” – fogalmazott a polgármester. 
A lakástársulások, a könyékbeli 

közbirtokosságok és a plébánosok 
segítségével feltérképeztek azon sze-
mélyeket, akiknek segítségre van 
szükségük. Mint mondta, a 129 sze-
mély esetében leginkább gyógyszer 
vásárlási igényeket kellett teljesíteni, 
de néhányan alapvető élelmiszereket 
sem tudtak beszerezni, így megoldot-
ták helyettük a bevásárlást. Ráduly 
kitért a 11-13 óra közötti idősebb 
korosztály kijárási időszakára is. 
„Azt javasoljuk, hogy amennyiben 
lehet, ne vásárlással töltsék el ezt 
az időt, inkább sétáljanak a friss le-
vegőn. A személyközelséget kerül-
jék, az üzletekben pedig szigorúan 
tartsák be a távolságokat”.  A város-
vezető méltatta a zöldség-gyümölcs 
forrópont biztonságossá tételét (a 
termelők védőmaszkban és gumi-
kesztyűben szolgálják ki a vásárló-
kat), míg a mobilpékárú egységek 

némi módosítással, de megfelelően 
ki tudják szolgálni a vásárlókat a 
város minden pontján. 

Segítenek a kórháznak

Egyeztettek Konrád Judittal, a Csík-
szeredai Megyei Sürgősségi Kórház 
menedzserével és Borboly Csaba 
megyei tanácselnökkel azzal kap-
csolatban, hogy az önkormányzat 
besegít a nagyobb volumenű egész-
ségügyi felszerelések és eszközök 
vásárlásába. „Minden tételes ösz-
szegnek a felét átvállalja az önkor-
mányzat, ha tízmillió lejes összegről 

van szó ötmilliót, ha négymillióról, 
akkor kettőt. Kiemelt fi gyelmet kell 
kapjon az egészségügy ezekben az 
időkben” – nyomatékosította Rá-
duly. Tervben van a nemrégiben 
felújított Erőss Zsolt Aréna alkal-
mi sürgősségi ponttá alakítása, 
amennyiben ez tehermentesítené a 

kórház működését. A kórház részé-
ről igény van különjáratok indítá-
sára az egészségügyi szakdolgozók, 
asszisztensek számára, akik az al-
csíki vagy felcsíki zónákban laknak. 
További tárgyalások folynak az út-
vonalak és időpontok egyeztetésére, 
szögezte le a városvezető.

Nagyívű felajánlást tett Csíkszereda
• Csíkszereda önkormányzata kifizeti minden olyan egészségügyi felszerelés és 
eszköz értékének a felét, legyen szó akár milliós nagyságrendű tételről, amit a me-
gyei kórház a koronavírus-járvány megfékezése miatt bonyolít le – jelezte Csíkszere-
da polgármestere a katasztrófavédelmi bizottság tegnapi gyűlése után.

Az önkormányzat átvállalja a nagyobb 
tételű kórházi kiadások jelentős részét
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