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• Nemcsak a felújítá-
si tervben szereplő, 
hanem a lakók által 
kért fakivágásokat 
is elvégzik az elkö-
vetkező időszakban 
a csíkszeredai Octa-
vian Goga sétányon, 
amelynek felújítása 
folyamatban van. Ez 
megosztja a lakókö-
zösségeket, vannak, 
akik megtartanák, 
mások inkább sza-
badulnának a nagyra 
nőtt fáktól.

KOVÁCS ATTILA

Ameglehetősen zárt és el-
hanyagolt állapotú város-
központi lakóövezet tavaly 

ősszel vált építési területté, amikor 
megkezdődött a teljes felújítás. Az 
esővíz-elvezető hálózat vezetéke-
inek építését decemberben fejez-

ték be, a munkálatok most 
a tervnek megfelelően az 
átrajzolódó arculat kiala-
kításához, a rendezéshez 
szükséges fakivágásokkal 
folytatódnak. Noha már ta-

valy, a vezetéképítés során is 
vágtak ki fákat a területről, most 
jóval többet kell, mivel a tavalyi la-
kossági fórumon is bemutatott terv 
összesen 211 fa eltávolítását tartal-
mazza. Ezeket a fenyő-, nyír- vagy 

éppen gyümölcsfákat az elmúlt 35 
évben ültették tetszésszerűen a 
társasházak közötti zöldövezetek-
re a lakók, sok esetben sűrűn egy-
más mellé, viszont jelentős részük 
már igen nagyra nőtt, van köztük 
olyan is, amelyet betegség károsí-
tott. A lakók egy részét az árnyéko-
lás is zavarja – ezért is kérték to-
vábbi 20 fa kivágását, amelyekből 
a környezetvédelmi ügynökség 16-
ot hagyott jóvá.

Megtartják, amit lehet

Ahogy ez lenni szokott, ebben az 
esetben is két ellentétes nézőpont 
feszül egymásnak, a lakók egy ré-
sze szeretné megőrizni a kivágásra 

szánt fákat, volt, aki emiatt a közös-
ségi oldalakon ellenállásra, élőlánc 
szervezésére biztatott. A fák egy 
részét már kibélyegezték, mint Bors 
Béla alpolgármester kérdésünkre 
elmondta, minden szükséges enge-
délyt, beleértve a környezetvédelmi 
ügynökség jóváhagyását is meg-
kapták. „Minden felújítás során azt 
nézzük, hogy minél több fát tudjunk 
megtartani, de a terv megköveteli 
ezeket a kivágásokat” – magyaráz-
ta az elöljáró. A korábbi gyakorlat 
szerint a lakótelepeken mindig több 
fát ültettek, mint amennyit kivág-
tak, erre most nem lesz mód, de 15 
új fenyő, 129 lombhullató fa, 1910 
bokor, 2074 folyóméter zöld sövény 
ültetése szerepel a tervben, továb-

bá több mint 110 négyzetméter vi-
rággruppot alakítanak ki, és 5500 
négyzetméteren újítják fel a gyepet. 
A lakóövezetben a tömbházak szá-
mára belső udvarokat alakítanak 
ki, utcabútorzatot helyeznek el, 
zárható kerékpártárolók készülnek. 
Megújulnak az út- és járdaburkola-
tok, új közvilágítási rendszer is lesz. 
Az alpolgármester elmondta, a terv 
annyiban módosult, hogy a sétány-
nak a korábbi elképzeléstől eltérően 
nemcsak a Decemberi forradalom 
utca felé lesz ki- és bejárata, hanem 
a Kossuth Lajos utca felé is, ahogy 
most is van. A felújítás áfástól 13,9 
millió lejbe kerül.

Felújítás fakivágásokkal
Megosztja a lakókat a tervben szereplő csíkszeredai munkálat

GERGELY IMRE

Élénk neonzöld festékfoltok lát-
hatók 43, a város közútjai men-

tén és lakótelepeken álló fa törzsén: 
ezek azt jelzik, hogy az illető fákat 
hamarosan ki fogják vágni. Mint 
Csergő Tibor András polgármester a 
minap közölte, ezek olyan fák, ame-
lyek korhadtak, kiszáradtak, elöre-
gedtek már, és amelyeket veszélyes-
nek ítéltek a környező épületekre, 

az autós forgalomra és az arra járó 
emberekre nézve. A fák sorsáról az 
önkormányzat illetékesei döntöt-
tek, lakossági bejelentések és fel-
mérések alapján. Csergő hozzátette, 
több éve összegyűlt bejelentések 
alapján járnak el. 

A munkálatot egy szakcég végzi 
majd, ez darabonként 300–400 lejbe 
kerül. Az első fákat az eredeti terv 
szerint csütörtökön már kivágták 
volna, de közben tudatosult az ille-
tékesekben, hogy az önkormányzat 
nem rendelkezik jogosultsággal a 

SUMAL 2.0 faanyag-nyomkövető 
rendszerhez, így a fát nem szállíthat-
ják el. A folyamat ezért akkor indul 
el, amikor megtörténik az erre vo-
natkozó ügyintézés. Várhatóan jövő 
héten. A pontos ütemtervet közölni 

fogják, mielőtt a munka elkezdődne, 
annak érdekében, hogy az embere-
ket ne érje meglepetésként, és hogy 
a közelben lehetőleg ne parkoljanak 
autók.

Mint tudni lehet, a Salamon Ernő 

Gimnázium előtti, illetve a Kórház, 
Miron Cristea és Bălcescu utcák öreg 
fái közül is többet kivágnak majd, 
valamint az új kórház kerítése mel-
lé ültetett fenyők közül is azokat, 
amelyek kiszáradtak. A la-
kónegyedekben is hasonló 
beavatkozás történik, ahol 
ezt szükségesnek látják. A 
fákkal kapcsolatos tavaszi 
munkálatok ezt követően 
a fametszésekkel folyta-
tódnak, ezeket a mellék-
gazdaság munkatársai végzik 
egy kertész vezetésével. A városban 
legközelebb ősszel vagy jövő tavasz-
szal várható új facsemeték ültetése, 
a most eltávolítottak pótlására.

Több mint negyven öreg fát vágnak ki Gyergyószentmiklóson
• Gyergyószentmiklós közterein az utóbbi években nem 
vágtak ki olyan mennyiségben fákat, mint amire a jövő 
héttől sor kerül. Negyvenhárom öreg és veszélyesnek 
minősített fát döntenek ki. Előzőleg értesítik majd a köze-
lükben élőket és az ott parkolókat, hogy a munkálatok ne 
jelentsenek senkire veszélyt és ne okozzanak károkat.

Kivágás előtt megjelölt fák Gyergyószentmiklóson
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Kibélyegzés után fakivágások. 
Megváltozik a lakóövezet arculata

▴  FOTÓ: VERES NÁNDOR

Higiéniai termékek 
rászorulóknak
Elkezdődött az Európai Unió által 
finanszírozott segélycsomagok 
kiosztása Székelyudvarhelyen: 
a segélyre jogosultak a Park utcá-
ban, a Városi Strand bejáratánál 
vehetik át ezeket. Székelyudvar-
hely Polgármesteri Hivatalának 
tájékoztatása szerint a higiéniai 
termékeket tartalmazó csoma-
gokban mosószer, sampon, tus-
fürdő, fogkrém és kézfertőtlenítő 
van. Összesen 755 segélycsomag 
érkezett a városba, a kiosztás 
már elkezdődött. A juttatást 
idén is a szociális segélyben és 
a családi pótlékban részesülők 
igényelhetik. Aki nem vette 
át a csomagját, az megteheti 
minden hétköznap 12 és 13 óra 
között. Fontos azonban tudni, 
hogy a segélycsomagot csupán 
a személyazonossági igazolvány 
felmutatásával lehet átvenni. 

Mesélő Alfalu 
A Mesélő Alfalu című könyv a 
gyergyószéki nagyközség a 
hagyományait, mondáit, múltját 
és jelenét mutatja be. A Domo-
kos Pál Péter Hagyományőrző 
Egyesület kiadványát szombaton 
délelőtt 11 órától mutatja be 
Ambrus Ágnes ny. egyetemi 
adjunktus Gyergyóalfalu Polgár-
mesteri Hivatalának rendezvény-
termében. 

Előadás 
az örményekről
A 2020-ban kirobbant hábo-
rúról, következményeiről, az 
örmények jelenlegi helyzetéről 
tart vetített képes előadást a 
Jerevánban élő, marosvásárhe-
lyi származású Dajbukát Lász-
ló február 27-én, szombaton 
17 órai kezdettel Székelyud-
varhelyen, a Városháza Szent 
István-termében. Regisztrálni 
sms-ben lehet, a 0745-031452-
es telefonszámon.
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