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Az esőzés miatt késnek
Akadályozott a hálózatok korszerűsítése

GERGELY IMRE

A városháza tájékoztatása 
szerint a víz- és szennyvíz-
hálózat korszerűsítése a 

város felszegi részén, a Kőrisfa ut-
cában folytatódott volna hétfőn, és 
türelmet is kértek a lakóktól, hiszen 
az új vezetékek földbe helyezése mi-
att porra, sárra és zajra is számítani 

lehet. Azt is közölték az utcabeliek-
hez eljuttatott tájékoztató levélben, 
hogy a munkavégzés tervezett me-
netrendjét az időjárás és az esetle-
gesen felmerülő technikai nehézsé-
gek befolyásolhatják.

Útlezárások lesznek

A felszegi utcákban folytatódó mun-
kálatok idején forgalomkorlátozás-
ra, félsávos útlezárásra is számítani 

lehet, de lesznek helyek, ahol az 
utcák szélessége nem teszi lehetővé 
az egysávos autós közlekedést, így 
teljes útzárlat várható. Ezek azon-
ban a tervek szerint nem tartanak 
sokáig, egy-egy adott szaka-
szon egy nap alatt, 8 és 17 
óra között zajlik a munka. 
A föld felásása, a vízveze-
tékek elhelyezése után az 
árkokat még aznap vissza is 
tömítik, azaz újra lehet majd 
közlekedni az érintett útsza-
kaszokon. Kérik a lakókat, hogy a 
vízvezetés nyomvonalán ne parkol-
janak. A munkálatok ideje alatt za-
vartalan marad a vízszolgáltatás. A 
felszegi utcákhoz hasonlóan a Virág 
negyedben elkezdett vízvezetést is 
akadályozza az erős esőzés.

Az anyagok a helyszínen várják 
az időjárás jobbra fordulását
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• Gyergyószentmiklós felszegi részén kezdődtek volna 
a víz- és szennyvízhálózat korszerűsítési munkálatai 
hétfőn reggel, de a heves esőzések miatt a munkagépek 
nem kezdhették el a vezetékek nyomvonalának kiásását. 
Így csak előkészítő munkálatokat végzett a kivitelező.

KOVÁCS ATTILA

T öbb sikertelen közbeszerzési 
eljárás és kényszerű haloga-
tás után májusban kezdődött 

el a csíkszeredai Petőfi  Sándor utca 
alsó, sétálóutcává alakított részéhez 
csatlakozó Lejtő utca felújítása. A 
kis utca átalakítása azért is fontos, 
mert évek óta itt lehet akadálytala-
nul bejutni az elvileg gyalogosok 
számára fenntartott utcarészbe, és 
ezt sokan ki is használják. A munká-
lat nemcsak új kockaköves burkolat 
kialakításával és az eddig hiányzó 
esővíz-elvezető hálózat kiépítésével 
jár, hanem új behajtásgátló eszközök 
telepítésével is. A kiviteli terv szerint 
egy földbe süllyeszthető, távvezér-
lésű oszlop, illetve a Lejtő utca felső 
végén, a Jegenyék utca felőli bejárat-
nál egy sorompó készülne, utóbbi 
térfi gyelő kamerákkal kiegészítve.

Nyár végére kész lehet

Kérdésünkre Szőke Domokos alpol-
gármester úgy nyilatkozott, a behaj-

tásgátló rendszer működtetése a he-
lyi tanács által még 2014-ben hozott 
szabályzat kiegészítése alapján fog 
történni, miután ezt az önkormány-
zati képviselő-testület elfogadja. A 
kiegészítésre azért is szükség van, 
mert a korlátozás a Lejtő utcára is 
vonatkozik majd, mivel a sorompó az 
utca felső végén lesz, és az ott lakók 
számára biztosítani kell a 
bejutást. Az alpolgármes-
ter hozzátette, az később 
dől el, hogy a földbe süly-
lyeszthető, távműködtetésű 
oszlopot – amely korábban 
rövid ideig működött, de 
a behajtó autók megrongálták –  is-
mét felszerelik-e vagy sem. A május 
végén elkezdett felújítást, amelyet 
most az időjárás hátráltat, augusztus 
végére kell befejezni. Szőke szerint 
jó lenne, ha addig a szabályzatot is 
elfogadná az önkormányzat, hogy 
elkészülte után a behajtást korlátozó 
rendszert működésbe lehessen he-
lyezni.

Sétálóutca kevesebb autóval
• Jelentősen korlátozzák az autós forgalmat a csíksze-
redai sétálóutcában, ha elkészül a behajtást akadályozó 
sorompó, a süllyeszthető oszlop, illetve a rendszer és 
a korlátozások törvényes alapját biztosító szabályzat, 
utóbbit a helyi önkormányzatnak kell elfogadnia.

B Á L I N T  E S Z T E R

T ovábbra sem lehet tudni, hogy 
mennyivel nőhetnek szeptember-

ben a nyugdíjak Romániában, any-
nyi viszont most már egészen biztos, 

hogy elmarad az akkor még 
kormányon lévő Szociál-
demokrata Párt (PSD) által 
benyújtott, a parlament ál-
tal még tavaly nyugdíjtör-
vénybe foglalt 40 százalékos 

emelkedés. Ludovic Orban mi-
niszterelnök legalábbis határozottan 
leszögezte ezt vasárnap esti televíziós 
interjújában. „Az őszi 40 százalékos 

nyugdíjemeléshez nincs anyagi fede-
zet, és súlyos veszélyt jelentene Ro-
mánia pénzügyi egyensúlyára. Any-
nyival fogjuk emelni, hogy ne legyen 
szükség bankjegyek nyomtatására” 
– jelentette ki a kormányfő a Româ-
nia Tv hírcsatorna műsorában. Arra 
a kérdésre, hogy mégis hány százalé-
kos nyugdíjemelés jöhet szóba, nem 
kívánt válaszolni. „Az államháztar-
tás és a nyugdíjalap bevételei most 
jelentősen csökkentek. Előfordulhat, 
hogy idén nem lesz gazdasági növe-
kedésünk, hanem visszaesés lesz. 
Ilyen körülmények között nem lehet 
gúnyt űzni az emberekből és olyasmi-
ket ígérni nekik, amit aztán nem lehet 
megvalósítani” – jelentette ki Orban.

Nagy hiányt okozna

A nemzeti liberális párti (PNL) kor-
mány tagjai – köztük Ludovic Orban 
kormányfő és Florin Cîțu pénzügy-
miniszter – múlt év végén és ez év 
elején is váltig hangoztatták, hogy a 
2020-as évi állami költségvetésbe be-
lefoglalták a szeptemberben esedé-
kes 40 százalékos nyugdíjemelést, és 
az intézkedés „nem fog költségvetési 
apokalipszist” okozni. Tény, hogy a 
nemzetközi pénzintézetek, illetve a 
Román Nemzeti Bank (BNR) elemzői 
is már a koronavírus-járvány begyű-
rűzése előtt arra fi gyelmeztették az 
Orban-kabinetet, hogy a 40 száza-
lékos nyugdíjemelés nyomán nem 

lehetne kordában tartani a megen-
gedettnél amúgy is nagyobb állam-
háztartási hiányt. Klaus Iohannis 
államfő tavaly július elején hirdette 
ki az azóta megbukott szociálliberá-
lis kormány által elfogadott, alkot-
mánybírósági döntés után újratár-
gyalt nyugdíjtörvényt. A jogszabály 
értelmében fokozatosan nő a nyug-
díjpont értéke: 2019. szeptember el-
sejétől 1265 lejre, 2020. szeptember 
elsejétől 1775 lejre, 2021. szeptember 
elsejétől pedig 1875 lejre emelkedik.

Nem nő kétszeresére 
a „gyerekpénz”

Az alkotmánybírósághoz fordul a kor-
mány a gyerekpénzként emlegetett 
gyermeknevelési támogatás megdup-
lázását előíró törvény kapcsán – jelen-
tette be tegnap Ludovic Orban minisz-
terelnök. Hozzátette, a kormány már 
több ízben nyert az alkotmánybírósá-

gon olyan törvénytervezetek esetében, 
amelyek nem tüntették fel a fi nanszí-
rozási forrásokat bizonyos intézkedé-
sek gyakorlatba ültetéséhez, így nem 
is lehet őket gyakorlatba ültetni. Mint 
ismeretes, a képviselőház májusban 
elutasította a 2020/2-es sürgősségi 
kormányrendeletet, amely augusztus 
elsejére halasztotta a gyermekpénz 
megduplázásának határidejét. Orban 
újfent nyomatékosította, hogy pénz-
ügyileg idén, de jövő évben is nehéz 
biztosítani a gyerekpénz megduplázá-
sát, így progresszív növekedést szán-
dékoznak bevezetni, ehhez dolgozzák 
ki most az ütemtervet a pénzügyi és 
költségvetési becslések és előrejelzé-
sek alapján. A gyermeknevelési pótlék 
megkétszerezését előíró törvénynek 
már februárban hatályba kellett volna 
lépnie, a parlament által tavaly – a kor-
mányzó liberálisok (PNL) ellenkezése 
közepette – megszavazott jogszabályt 
Iohannis január közepén hirdette ki.

Orban: nincs pénz 40 százalékos nyugdíjemelésre
• Még mindig nem ismert, hogy mekkora mértékű lehet a szeptemberben esedékes 
nyugdíjemelés. „Annyival fogjuk emelni, hogy ne legyen szükség bankjegyek nyom-
tatására” – jelentette ki a témában elhangzott legfrissebb, vasárnap esti televíziós 
nyilatkozatában Ludovic Orban kormányfő.

Átalakul a Lejtő utca, sorompó 
zárja majd el a sétálóövezetbe 
igyekvők útját
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