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Sokáig a semmi ellen védekeztünk
Ráduly: Nem kizárt, hogy ismét komolyabban beindulhat a járvány
• Újraindul a kultu-
rális és a sportélet 
Csíkszeredában – je-
lentette be hétfői saj-
tótájékoztatóján Rá-
duly Róbert Kálmán 
csíkszeredai polgár-
mester. Első körben 
az Ezer Székely Leány 
Napját rendezik meg 
e hét szombatján. 
Ugyanakkor szót 
ejtett a csíkszeredai 
közlekedés átszerve-
zéséről, illetve a jár-
ványhelyzet további 
alakulásáról is.  Mint 
fogalmazott, sokáig a 
semmi ellen védekez-
tünk, amit meguntak 
az emberek, és köny-
nyelműbbek lettek.

KORPOS ATTILA

A polgármester „stílusos” új  -
ra kezdésnek nevezte a 
szombati eseményt. „For-

mabontó módon a távolságtartási 
és egyéb szabályokra való tekin-
tettel szentmisével emlékezünk er-
re a hagyományunkra” – mondta, 
kiemelve, az esemény jó üzenete 
annak, hogy hová kell mindig visz-
szatérni a nehéz időkben. Kiemel-
te, az a kérése, hogy a csatlakozni 
szándékozók székely népviseletben 
jelenjenek meg Csíksomlyón. A 
szombati program szerint a szent-

misét követően nem lesz nagysza-
bású táncbemutató, csupán egy 
rövid, egyénileg teljesítendő tánc 
van tervben, miután a távolságtar-
tásra vonatkozó szabályok szerint 
csoportfotó is készül.

További rendezvényeket 
terveznek

Júliusban a Régizene Fesztivált is 
megrendezik, de a Székelyföldi Ke-
rékpáros Körversenyt is szeretnék 
lebonyolítani augusztus 5–8. között. 
Következő nap a Tusnád Székely 
Szupermaraton szintén nem ma-
radna el. A hónap végére (30-ára) 
tervezik a nagyközönség számára 
a Bánk bán operát a csíksomlyói 
Nyeregben. „Szeptemberben a Csík-

szeredai Könyvvásár, októberben az 
Operahét van terítéken” – sorolta a 
kulturális iroda tevékenységi körét a 
városvezető. Mint mondta, a színhá-
zi évad folytatásáról a későbbiekben 
fognak egyeztetni az igazgatóval.

Kedvezmény a kormánytól

„Készül az a határozattervezet, 
amely által az érintettek ingatla-
nadó-kedvezményben  részesülhet-
nek” – jelentette be Ráduly. A nem 
lakás rendeltetésű ingatlanok tulaj-
donosai vagy bérlői 50 százalékos 
kedvezményben részesülnek a két 
hónapos szükségállapot idejére. 
„Ha éves lebontásban nézzük, ez 
8,33 százalékot jelent, ami nem ki-
emelkedő. Ez politikai marketing a 

kormány részéről” – fogalmazott. 
Hozzátette, a kedvezmény nem jár 
hivatalból: az érintettek bizonylatot 
kell beszerezzenek a minisztérium-
tól, hogy cégüket hátrányosan érin-
tette a járvány okozta leállás. 

Közlekedési átszervezések

A polgármester két folyamatban lé-
vő elképzelésről is beszámolt, amely 
a csíkszeredai közlekedés átszerve-
zését érinti. „Az első a Villanytelep 

utca egyirányúsítását célozza meg 
a Brassói út irányából a híd irányá-
ba. Az említett szakaszon megnöve-
kedett a forgalom, így nehézkessé 
vált az áthaladás a Brassói út irá-
nyából, ezért döntöttünk úgy, hogy 
visszaadjuk az utca korábbi rendel-
tetését” – magyarázta a döntést. 
A másik projekt a teljes Brassói út 
forgalmát érinti: három körforgalom 
kiépítését tervezik, egyet-egyet a 
Zöld Péter, a Hóvirág és a Jégpálya 
utcák kereszteződéseinél. „Az em-
lített szakaszon a folyamatos jobb-
ra-balra kanyarodást szeretnénk 
megszüntetni annak érdekében, 
hogy az áthaladó forgalom gyorsab-
bá váljon” – szögezte le a városveze-
tő. Ez, mint jelezte, akár az említett 
útszakasz kilométerben történő se-
bességnövelésével is járhat. A pro-
jektek tervezési fázisban vannak. 

A járvány esetleges 
második szakasza

Kérdésünkre, hogy a járvány má-
sodik hulláma mennyiben érintheti 
a hargitai megyeszékhelyt, Rá-
duly úgy reagált, nem kizárt, 
hogy ismét komolyabban 
beindulhat a járvány. „Azt 
a luxust, amiben ma élünk, 
hogy a tünetmenteseket 
kórházban tartsuk, el kell 
felejteni. A megyei egészség-
ügyi rendszer is az aktív esetek szá-
mának növekedésére számít, hiszen 
most már a gyergyószentmiklósi és 
maroshévízi kórházakban is enge-
délyezték a koronavírusos pácien-
sek elhelyezését” – számolt be. Hoz-
zátette, a mi esetünkben sokáig a 
semmi ellen védekeztünk, amit érte-
lemszerűen meguntak az emberek, 
és könnyelműbbek lettek. „Lehet, 
hogy mire megérkeznek az általunk 
vásárolt lélegeztetőgépek július kö-
zepén, pont akkor lesz nagy szükség 
rájuk a megyei kórházban” – hívta 
fel a fi gyelmet Ráduly.

Ráduly szerint a megyei 
egészségügyi rendszer is 
az aktív esetek számának 
növekedésére számít
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A közösségi oldalakon már késő 
este is jelezték, hogy az eddi-

ginél jóval hagosabban működik 
a vegyipari kombinát, olyannyira, 
hogy nyitott ablakkal öt kilométe-
res körzetben nem lehetett pihenni. 
Reggel a környezetőrségnél is több 
panaszt iktattak, kérve, hogy vizs-
gálják ki, miként történhetett meg 

mindez. Közben az Azomaros vegy-
ipari kombinát közösségi oldalán pár 
soros közleményben tudatta, hogy 
műszaki meghibásodás történt az 
egyik berendezésben, ezért a megen-
gedettnél hangosabban fog működni 
éjszaka. 

Mint a Székelyhon érdeklődésére 
a Maros Megyei Környezetőrség al-
igazgatója, Lucian Branea elmondta, 
a vegyipari kombinátnál elromlott 
az egyik berendezés, így annak le-
állítása és újraindítása miatt volt a 

megszokottnál nagyobb zaj. Náluk 
is több lakó panaszt emelt emiatt, de 
ők jelen esetben semmit nem tehet-
nek. „A vegyipari kombinát környe-
zetvédelmi engedélyében is szerepel 
és a törvény is lehetővé teszi, 
hogy a berendezések indí-
tásakor és leállításakor a 
megengedettnél zajosab-
ban működjön a gyár. Ők is 
jelentették, hogy erre lehet 
számítani”  – mondta az 
aligazgató. Júniusban ez már 
a második eset, amikor a műtrágyát 
gyártó gyár gyakorlatilag ráijeszt a 
marosvásárhelyiekre és a környező 
települések lakóira. Június 10-én, 
szintén egy berendezés meghibáso-
dása és leállása miatt narancssárga 
füst borította el a város felett az eget. 

Zavaróan hangos volt a vegyipari kombinát
• Ebben a hónapban immár a második, kívülről is ész-
lelt meghibásodás történt a marosvásárhelyi vegyipari 
kombinátban. Ez utóbbi miatt egész éjszaka a megen-
gedettnél hangosabban működött az egyik berendezés, 
több kilométeres körzetben hallani lehetett a zajt.

Kevesebb új fertőzést regisztráltak
Tovább csökkent az elmúlt 24 órában az egy nap alatt regisztrált koro-
navírusos esetek száma Romániában, összlétszámuk immár megköze-
lítette a 26 600-at. Ugyanakkor az ország területén eddig 1634 elha-
lálozást jegyeztek, 22-vel többet, mint egy nappal korábban – közölte 
hétfői jelentésében a Stratégiai Kommunikációs csoport. Hosszú idő 
óta tartó növekedés után visszaesés történt hétfőn Hargita megyében 
is, ahol mindössze egy újabb fertőzést igazoltak. A gyógyultak száma is 
növekedett.  Egyetlen új fertőzés igazolását követően 314-re emelkedett 
a járvány kezdete óta Hargita megyében azonosított esetek száma – de-
rül ki a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal hétfői közleményéből. Közülük 
224-en meggyógyultak, nyolc személy elhunyt, 82 aktív fertőzöttet 
pedig a csíkszeredai és a székelyudvarhelyi kórházakban tartanak meg-
figyelés alatt. Intézményes karanténban már senki sem tartózkodik Har-
gita megyében, otthoni elkülönítésben pedig 448-an vannak. Az elmúlt 
huszonnégy órában egy újabb Maros megyei személy életét vesztette a 
koronavírus-fertőzés következtében is, így számuk elérte a 69-et. Újabb 
fertőzésről nem számol be a Maros Megyei Prefektúra közleménye, 
amelyből kiderült, hogy hétfőig Maros megyében összesen 732 fertőzött 
személyt azonosítottak és utaltak kórházba.
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