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• Bár tavaly nyá-
ron befejeződött a 
csíkszeredai Lejtő 
utca felújítása, még 
mindig nem üzemel 
az a sorompó, amely 
korlátozná az autók 
sétálóutcába történő 
behajtását. A polgár-
mesteri hivatal még 
nem készítette el a 
korlátozások törvé-
nyes alapját biztosí-
tó szabályzatot, de          
– mint megtudtuk – 
hamarosan változik a 
helyzet.

KOVÁCS ATTILA

A Lejtő utca kicsi, de a Petőfi  
Sándor utca alsó, gyalogo-
soknak kialakított része szá-

mára fontos utca, itt lehet ugyanis 
(egyebek közt) gépjárművel behaj-

tani a sétálóutcába. Egyelőre 
akadálytalanul, mert a ta-
valy elvégzett felújítás után, 
amikor az esővíz-elvezető 
rendszer készült, új kockakő 
burkolatot raktak le, fákat 

ültettek, és egy behajtást kor-
látozni hivatott sorompót is felsze-
reltek, más változás nem történt. A 
sorompó, amelyet rendszámfelisme-

résre alkalmas térfi gyelő kamerákkal 
is elláttak, nem üzemel, és bár a Lejtő 
utca felső végén behajtást tiltó tábla 
is van, amely csak az engedéllyel 
rendelkező járművek számára enge-
délyezi a közlekedést, ez nem tartja 
távol az autósokat.

Dolgoznak rajta

A beüzemeléshez egy olyan sza-
bályzat elfogadására van szükség a 
helyi önkormányzat részéről, amely 
nemcsak a sétálóutcát használó gya-
logosok, hanem az ottani vendéglá-
tóhelyek, üzletek üzemeltetőinek, va-
lamint a Petőfi  Sándor és a Lejtő utca 
lakóinak érdekeit is fi gyelembe veszi. 
Ezt nem egyszerű összeállítani – Bors 

Béla alpolgármester szerint azért 
sem, hogy elkerülhetők legyenek a 
kiskapuk, az értelmezések, és senki 
ne kerüljön hátrányba. Ezért még 
dolgoznak rajta, de – mint megtud-
tuk – húsvétig várhatóan elkészül, 
és az önkormányzati képviselő-tes-
tület elé kerül elfogadás céljából. Ha 
ez megtörténik, a korlátozások életbe 
lépnek. „Ez a szabályzat létezik, és 
számtalanszor nekifogott az önkor-
mányzat a tökéletesítéséhez, de elég 
sok szempontnak kell megfelelni, 
ezért igyekszünk a legmegfelelőbb 
formában elfogadni” – indokolta az 
alpolgármester. Az említett rendel-
kezés a csíkszeredai önkormányzati 
képviselő-testület 2014. évi 176-os 
számú határozata, amely szerint a sé-

tálóutcába csak engedéllyel rendel-
kező, 3,5 tonnánál kisebb összsúlyú 
járművel lehet behajtani, munkana-
pokon 5 és 10 óra között, és legkésőbb 
10 óráig a járműveknek el kell hagy-
niuk a sétálóövezetet. Kivételt képez-
nek azok a magán- és jogi személyek, 
akiknek lakhelyük vagy székhelyük 
az utcában található, ők állandó be-
lépőre jogosultak a városházától, az-
zal a feltétellel, hogy az udvarukban 
parkolnak autóikkal. Ezt évek óta 
nem alkalmazzák. A szabályzat elfo-
gadását követően a rendszer lehetővé 
teszi, hogy a bejutásra jogosultak 
nemcsak kártyával, hanem az autók 
rendszámának azonosítása után is 
behajtsanak a Lejtő utcán.

Nem sietik el a korlátozást
Fél éve elkészült a sorompó, de nincs szabályzat

Visszaköltöztetik
az ügyfélkaput
A gördülékenyebb kiszolgálás 
érdekében jövő héttől ismét 
a polgármesteri hivatalban 
fogadja ügyfeleit a szoci-
ális igazgatóság – közölte 
a csíkszeredai városháza. 
Mint a szerkesztőségünkhöz 
eljuttatott közleményben áll, a 
szociális igazgatóság ma még 
a Harvíz Rt. Akác utca 1. szám 
alatti épületében előjegyzés 
nélkül fogadja ügyfeleit, jövő 
héttől, február 23-ától azonban 
módosul a helyszín és bővül a 
program. Marad a keddi és csü-
törtöki 9–11 óra közötti kiszol-
gálás, de a csütörtöki napokon 
14–16 óra között is ügyfélszol-
gálati program lesz, és vala-
mennyi az igazgatóság város-
házi irodáiban. Az ügyintézés 
előzetes telefonos előjegyzés-
hez kötött, mégpedig tematikák 
szerint: gyámhatóság/családi 
pótlék (0266-315120/141, 
25-ös iroda), gyermeknevelési 
támogatás/beteggondozás 
(0266-315120/115, 28-as iroda), 
szociális segély/gyermekvéde-
lem (0266-315120/191, 29-es 
iroda). A kapusszolgálat az 
előjegyzési lista alapján engedi 
be az ügyfeleket. A városháza a 
járványhelyzet miatt ugyanak-
kor továbbra is az online és a 
telefonos ügyintézésre buzdítja 
az ügyfeleket.

Gyergyói fotósok 
Marosvásárhelyen
Mincsor Szabolcs és Tamás 
mutatkozik be a marosvásár-
helyi Bernády Házban. Tárlatuk 
ma 17 órakor nyílik meg az 
emeleti galériában. A vendé-
gek a gyergyószentmiklósi 
fotós mozgalom képviselői, 
szenvedélyük a drón- és éjsza-
kai asztrofotózás. 

• RÖVIDEN 

Mintha ott se lenne. Az utca 
arculata megváltozott, már csak 
az autók behajtását kell korlátozni

▴  FOTÓ: VERES NÁNDOR
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Noha elődjétől nem számíthat se-
gítségre, szerencsére jó csapat 

van a hivatalban, amelynek tagjaival 
lehet dolgozni – jelentette ki 

lapunknak Zsombori Le-
vente tavaly megválasztott 
felsőboldogfalvi polgármes-
ter. A tisztségviselő rögtön 
a munka sűrűjében találta 
magát, ugyanis be kellett fe-
jezni a felsőboldogfalvi mű-
gyepes focipálya építését, 

amelyet hamarosan át is fog-
nak venni. Bikafalván egy rövidebb 
utca térkövezését kellett megoldani, 

amit annyira elmosott a lezúduló 
víz, hogy már kilátszottak a földből 
a közművek vezetékei. Telekfalván és 
Sándortelkén a tavaly keletkezett ár-
vízkárok helyreállítását koordinálta 
a községvezető: utcákat tettek rendbe 
és kisebb hidakat. Mindkét települé-
sen van egy-egy nagyobb átkelő is, 
amely szintén megrongálódott, eze-
ket újraterveztették, és hamarosan 
közbeszerzési eljárást ír ki a hivatal 
a megvalósítás érdekében. A polgár-
mester arról is beszélt, hogy a hivatal 
kapott egy levelet az Országos Beru-
házási Ügynökségtől (CNI), miszerint 
támogatnák egy új kultúrotthon meg-
építését Bikafalván. Ez egyébként ré-
gi vágya a helyieknek – jegyezte meg. 
Jó ideje befejeződött már a szenny-

vízhálózat gerincvezetékének földbe 
helyezése Felsőboldogfalván, Bika-
falván, Farcádon, Hodgyába és Óc-
falván, ám ennek üzembe helyezése 
nem történt meg. Már egyeztettek ez 
ügyben a regionális víz- és csatorna-
szolgáltató Harvíz Rt. vezetőségével, 
ahol azt javasolták, hogy építsenek 
egy pumpaházat utóbbi településen 
és onnan vezessék vissza a szenny-
vizet a székelyudvarhelyi derítőál-
lomáshoz. A beruházás érdekében 
pályáznia kell a községnek – már 
készítik is a szükséges terveket. A 
rendszerre egyébként a lakóknak sa-
ját költségen kell majd csatlakozniuk.

Évekig ígérgettek

Az elmúlt években többször is felke-
resték lapunkat az árvátfalvi lakosok, 
mivel a településen nagy problémát 
jelent az ivóvízhiány, és hiába kérték 
a községvezetőt, hogy csatlakoztas-
sák a helyi fogyasztókat a Székelyud-
varhelyen üzemelő rendszerre. Ígéret 

ugyan volt ennek megvalósítására, 
még csöveket is kivittek a faluba, de 
a munkálatok elmaradtak. Zsombo-
ri Levente közölte, tudatában van a 
problémának és már egyeztetett is a 
szolgáltatóval a megoldás érdekében. 
Összesen 2,5 kilométer hosszan kell 
vezetékeket elhelyezni a földben, szi-
vattyúházat kell építeni Felsőboldog-
falván, ugyanakkor egy árvátfalvi 

víztározó megépítése is nélkülözhe-
tetlen. Erre persze még elő kell terem-
teni az anyagiakat, jelenleg a tervek 
elkészíttetésére törekszik a községve-
zetés. A korábban megvásárolt veze-
tékekről egyébként megtudtuk, hogy 
azok a szabad ég alatt éveken át ki 
voltak téve az időjárás viszontagsá-
gainak, így szinte teljesen használha-
tatlanokká váltak.

Megoldásra váró problémák Felsőboldogfalván
• A községben kiépült szennyvízhálózat üzembe 
helyezésén, ugyanakkor az árvátfalvi ivóvízhálózat 
kialakításán is dolgozik Felsőboldogfalva tavaly beik-
tatott polgármestere. Mindemellett több kisebb projekt 
kivitelezését is folytatni kellett.

Szinte teljesen használ hatat lanok 
a korábban Árvátfalvára vitt vezetékek
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