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Bank helyett ügyfélfogadó  lesz
Karanténközpont is működött az épületben
• Több hónapra leáll-
tak a javítási munká-
latok a csíkszeredai 
önkormányzat által 
megvásárolt egykori 
Postabank-épületnél, 
ahova az ügyfélfogadó 
helyiségeket akarják 
költöztetni a városhá-
záról. Az épületben 
volt az egyik karan-
ténközpont, ezért nem 
tudtak dolgozni.

KOVÁCS ATTILA

S zeptemberben szerették vol-
na átadni, de ez az időpont 
kitolódik – ezt mondta érdek-

lődésünkre Füleki Zoltán csíkszere-
dai alpolgármester a városközpon-
ti ingatlanról, ahova a városházi 
ügyfélfogadást és a pénztárt akarja 
költöztetni az önkormányzat. A jó 

állapotú, hosszabb ideig üre-
sen állt épületben, amelyet 
tavaly decemberben vásá-
rolt meg a város, idén a fű-
tés- és melegvíz-rendszert, 
valamint a kazánt tudták 

ellenőrzés után beüzemelni, 
illetve elvégezni a nagytakarítást és 
a meszelést, továbbá a földszinten 
a parketta javítását. Akkor viszont 
megkezdődött a koronavírus-jár-
vány, és az épületet karanténköz-
pontnak jelölték ki. Ezután már 
nem lehetett belépni oda, jóllehet a 

karanténba küldött személyeket az 
épület külön szárnyában található 
vendégszobákban szállásolták el.

Folytatják a munkát

Az elkövetkezőkben egyes erké-
lyeken vízszigetelést kell cserélni, 
ehhez várják az ajánlatokat, ugyan-
akkor a parketta további javítását 
végzik el. A városi kertészet alkal-
mazottaival, önerőből kezdtek mun-

kához, ezt most az is akadályozza, 
hogy a kertészeti dolgozókra a váro-
si közterületeken van szükség – em-
lítette Füleki. Bent pedig egy moz-
gássérültek számára is használható 
mosdó kialakítására is szükség van, 
és korszerű internethálózat telepíté-
sére. A Postabank (Bancpost) meg-
szűnése óta nem használt, a Mihail 
Sadoveanu és Piac utcák keresztező-
désénél található négyszintes ingat-
lant 5 millió 207 ezer lejért vásárolta 

meg a város, hogy ügyfélfogadásra 
alkalmassá tegyék. Így a városhá-
záról az összes ilyen tevékenységet, 
beleértve a pénztárt is, oda költöz-
tetik, a mai kor elvárásainak meg-
felelő, egyablakos ügyfélszolgálatot 
biztosítva. Mint az alpolgármester 
korábban elmondta, a városházán 
azért nem volt lehetőség bevezetni 
az egyablakos ügyfélfogadást, mert 
az műemlék épület és nem átalakít-
ható. Ezért nem tudják ott biztosíta-

ni a mozgássérültek számára sem a 
városháza irodáinak akadálytalan 
megközelítését, a városközponti in-
gatlan viszont ennek megfelelően 
van kialakítva. Ennek közelében a 
meglévők mellett további parkoló-
helyek kialakítását is tervbe vették 
az ügyfelek számára.

A leendő ügyfélszolgálati épület 
vendégszobákkal is rendelkezik
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SIMON VIRÁG

Mint korábban beszámoltunk ró-
la, hétfőn éjféltől szemétszállító 

szolgáltató nélkül maradt Marosvá-
sárhely, miután lejárt a szerződés 
a Salubriserv és a polgármesteri 
hivatal között.  A helyzet orvoslása 
érdekében múlt héten a helyi taná-
csosok eldöntötték, hogy közvetlen 
tárgyalással lehet kiválasztani az új, 
ideiglenes szolgáltatót és közben el-
indítani a közbeszerzési eljárást is. A 
közvetlen tárgyalásra azért volt szük-
ség, mert ezzel egy bő hét alatt lehe-
tett új céget találni a szolgáltatásra, 
míg a közbeszerzés legalább hat hó-
napig tart.  A folyamat során a város-

háza által kinevezett bizottság tagjai 
ajánlatokat kértek olyan cégektől, 
amelyek el tudják végezni a szolgál-
tatást, és a legjobb ár alapján válasz-
tották ki azt, amellyel a város szerző-
dést köt. Bár sokan azt hangoztatták, 
hogy a legnagyobb valószínűség sze-
rint a Saluburiserv lesz továbbra is a 
szolgáltató, nem így történt. Mi több a 
Salubriserv tegnap kora délután köz-
leményt adott ki, amelyben értesíti a 
marosvásárhelyieket, hogy nem hív-
ták meg a tárgyalásokra.

Szerződést kötöttek

Tegnap délután Marosvásárhely 
polgármestere, Dorin Florea arról 
számolt be, hogy az új szolgáltató, 
amelynek képviselőjével kedden 

megkötötték a szerződést, a mezőcsá-
vási Sylevy Salubritate. Florea arra 
kérte a marosvásárhelyieket, hogy le-
gyenek nyugodtak, mert nem marad 
a kukákban a háztartási hul-
ladék, ezt össze fogja szedni 
az új cég. „Az elvárásaink 
nagyok, ezt nem titkoljuk, 
és azt várom, hogy ezután 
a dolgok jobbak legyenek, 
mint eddig” – mondta a vá-
rosvezető. A mezőcsávási 
székhellyel működő Sylevy 
Salubritate Maros megyé-
ben több helyen gyűjti és 
szállítja el a háztartási hulla-
dékot. Ez a cég biztosítja a szolgálta-
tást Kerelőszentpálon és környékén, 
Szászrégenben és környékén,  de  Ba-
lavásár és Mezőrücs körzetében is. 

Mától újra elszállítják a szemetet
• Kedden sok helyen az utcán maradt a háztartási hulladék Marosvásárhelyen, mivel 
csak a délutáni órákban sikerült kiválasztani a szolgáltatót és megkötni vele a szer-
ződést. A közvetlen tárgyaláson a mezőcsávási Sylevy Salubritate lett a nyertes.

Székelyföldi koronavírus-mérleg
Kilenc újabb fertőzött azonosítását követően 120-ra nőtt a járvány 
kezdete óta Hargita megyében igazolt koronavírus-fertőzések száma 
kedden – derül ki a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal közleményéből. 
Közülük 111-en meggyógyultak, öt személy elhunyt, 104 aktív fertőzöt-
tet pedig a csíkszeredai és a székelyudvarhelyi kórházakban tartanak 
megfigyelés alatt. Intézményes karanténban mindössze kilencen, ott-
honi elkülönítésben pedig 1420-an tartózkodnak a megyében, 30-cal 
többen, mint egy nappal korábban. Maros megyében nem növekedett a 
fertőzöttek száma, a térségben 702 esetet jegyeztek a járvány kezdete 
óta, Kovászna megyében pedig egy új eset után 248-ra emelkedett az 
eddig igazolt fertőzöttek száma. Országos szinten viszont ismét jelen-
tősen nőtt kedden a regisztrált koronavírusos esetek száma: 250 új fer-
tőzöttet diagnosztizáltak, összlétszámuk így már 22 415-re emelkedett. 
Az ország területén eddig 1437 elhalálozást jegyeztek, 16 071 személyt 
pedig gyógyultnak nyilvánítottak és kiengedtek a kórházból.

Karanténmentesen utazhatunk Magyarországra
Kedd éjféltől, azaz gyakorlatilag szerda reggeltől megszűnik a karanténba 
vonulási kötelezettség Magyarország és Románia között – jelentette be 
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető Face-
book-oldalán közölte: az RMDSZ régóta kérte a magyar kormányt, hogy 
próbáljon megállapodni a román kabinettel arról, hogy a román és a 
magyar állampolgárok karanténmentesen átkelhessenek a határon. 
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