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ISZLAI KATALIN

A korábbi háromról négyhe-
tesre bővült az általános 
tavaszi nagytakarítás Csík-

szeredában, a tegnap elkezdődött 
városszépítési akció a tervek szerint 
május 14-én ér véget. A megszo-
kottnál hosszabb időtartam azzal 
magyarázható, hogy idén először 
a külső városrészeket is megtisz-
títják, azaz Csíksomlyó és Csobot-
falva, Taploca, Zsögöd, Csiba és 
Erdőalja utcái is bekerültek a prog-
ramba – tudtuk meg Pál Tamástól, a 
hulladékgazdálkodással foglalkozó 
Eco-Csík Kft . vezetőjétől.

Két kérés a lakókhoz

Mint az igazgató kifejtette, a tavaszi 
nagytakarítás – amennyiben nem 
esik az eső – locsolással kezdődik, 
hogy minél kisebb mértékben po-
rozzon az adott szakasz, majd mun-
kagépek segítségével összegyűjtik 
az utakról a sarat és port. Emellett 
begyűjtik az ágakat, megtisztítják 
a zöldövezeteket, és összegyűjtik 
a hulladékokat, végül pedig a por-
szívógép tökéletesíti az elvégzett 
munkát. Ezekkel párhuzamosan 
továbbá a városi bútorzatot, pa-
dokat, szemeteseket is megtisz-
títják, ezúttal egy új technológiát 
alkalmazva: egy magasnyomású 
mosóval, fertőtlenítőszerrel végzik 
ezt a lépést. Pál Tamás kiemelte: a 
legfőbb kérésük az, hogy a lakók 
a takarítás napján járműveikkel 

ne parkoljanak a takarításra váró 
út-, parkoló- és járdaszakaszon. A 
korábbi években ennek a kérésnek 
a fi gyelmen kívül hagyása hátrál-
tatta a munkájukat, több esetben a 
járművek elszállítására is szükség 
volt. Örvendetes ugyanakkor az 
igazgató szerint, hogy évről évre 
csökken az otthagyott autók száma. 
Emellett arra is felhívta a lakosság 
fi gyelmét, hogy amennyiben meg-
takarítják a tömbházak környékén 
a zöldövezeteket, azt mindenképp 

azelőtt tegyék meg, hogy az ő város-
részükbe érnének. Ezáltal a nagyta-
karítás napján el tudják szállítani 
az adott helyszínről a lakók által 
összegyűjtött hulladékokat is.

Elszállítják vagy áthelyezik

Hogy senkit se érjen meglepetés-
ként, a városháza munkatársai a 
takarítás előtti napon és a takarí-
tás reggelén a helyszínen parkoló 
autók ablaktörlője alá emlékeztető 

cédulákat helyeznek ki, amelyben 
kérik, hogy a városszépítés idejére 
más utcába parkoljanak – mutatott 
rá megkeresésünkre Lázár Péter, a 
csíkszeredai önkormányzat város-
gazdálkodási osztályának vezetője. 
Hozzátette: ha mégis parkoló au-
tókat találnak a helyszínen, akkor 
kétféleképpen avatkoznak be. Egy-
részt az elhagyott és gazdátlan au-
tókat – amelyeknek a tulajdonosait 
már előzetesen felszólították, hogy 
szállítsák el a közterületen parkoló 
autójukat – a városi kertészet Jókai 
Mór utca 1. szám alatti székhelyére 
szállítják, és amennyiben a tulaj-

donos 10 napon belül nem váltja 
ki, polgármesteri rendelettel a vá-
rosháza tulajdonába kerül, majd 
roncsautóként értékesítik. Másrészt 
darusautóval áthelyezik a takarítást 
akadályozó járművet a legközeleb-
bi szabad parkolóba vagy az Erőss 
Zsolt Aréna parkolójába. A kerté-
szettől csak illeték befi zetése 
ellenében váltható ki a jár-
mű. Az elszállítás díja 150 
lej, és naponta 50 lejt szá-
molnak fel tárolási illeték-
ként. Az így kialakuló össze-
get a városháza pénztárában 
kell befi zetnie az autó tulajdonosá-
nak. „Hangsúlyozzuk, hogy a vá-
rosházának nem célja a bírságolás, 
sem az autók áthelyezése. Ennek ér-
dekében minden rendelkezésünkre 
álló közlési csatornán meghirdettük 
a nagytakarítás programját, hogy a 
járműtulajdonosok is előre tudjanak 
tervezni. Tavaly egyébként 15 autót 
szállítottunk a kertészet udvarára, 
16 járművet pedig áthelyeztünk más 
parkolóba” – sorolta Lázár Péter.

Kulcsfontosságú a lakók segítsége
Az otthagyott autók hátráltathatják a tavaszi nagytakarítás menetét

A Kalász lakótelepen kezdődött 
el a városszépítés. A következő 
négy hétben Csíkszereda 
minden közterületét, utcáját, 
járdáját megtisztítják
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• Elkezdődött az általános tavaszi nagytakarítás Csíkszeredában, a négyhetesre bő-
vült városszépítési akció során idén először a külső városrészek is megszépülnek, az ut-
cabútorok, szemetesek takarítására pedig egy új technológiát alkalmaznak. A gördülé-
keny munka érdekében fontos, hogy a lakók eltávolítsák járműveiket a takarításra váró 
út-, parkoló- és járdaszakaszról, ezt viszont nem mindenki tette meg az elmúlt években.

Mai és holnapi program

A tavaszi nagytakarítás során a 
munka minden hétköznap 13 és 
20 óra között folyik. Ma a Venczel 
József, Galambok, Szabadság, 
Unió, Fennsík, Fecske, Lejtő, 
Zöldfa, Nyárfa utcákban, illetve 
a Tudor Vladimirescu utca alsó 
részén takarítanak forgalomkorlá-
tozás nélkül, valamint a forgalom 
előtt lezárt Müller László utcában 
és a Gyermek sétányon. Szerdán 
forgalomkorlátozás nélkül taka-
rítanak a Petőfi Sándor, a Nicolae 
Bălcescu és a Szentlélek utcában, 
a Temesvári sugárút I. (Szabadság 
tér–Vártér) és a Kőrösi Csoma 
Sándor utcában pedig forgalom-
korlátozásra is számítani kell.

GERGELY IMRE

A z elmúlt másfél hónapban a 
gyergyószentmiklósi városhá-
za egyik munkatársa ábécé 

szerinti sorrendben kereste 
fel telefonon a gazdákat, 
azokat, akik a Mezőgazda-
sági Intervenciós és Kifi -
zetési Ügynökség (APIA) 
nyilvántartása szerint 
2020-ban területalapú tá-

mogatásban részesültek. A 
cél (akárcsak a múlt év hasonló idő-

szakában) az volt, hogy a jelenlegi 
járványhelyzetben az érintetteknek 
ne kelljen személyesen felkeresni-
ük a polgármesteri hivatalt az idei 
támogatás igényléséhez szükséges, 
önkormányzat által kibocsátott iga-
zolás megszerzésének érdekében. 

Lezárult megkeresések

A polgármesteri hivatal hétfői köz-
leményében arról tájékoztatja az 
érintetteket, hogy a telefonos meg-
keresések lezárultak. Arra kérik 
az érintetteket, akikkel az elmúlt 
másfél hónapban nem sikerült tele-

fonon egyeztetniük, hogy hívják a 
polgármesteri hivatal titkárságának 
0266-364494-es telefonszámát. Nem 
szerepelnek az APIA és a városháza 
nyilvántartásában az új igénylők, 
azaz akik tavaly nem részesültek 
támogatásban. Őket is kérik, hogy 
érdeklődjenek a teendőkről a jelzett 
telefonszámon. A gazdáknak az iga-

zolás kibocsátását követően sem kell 
személyesen ellátogatniuk a hiva-
talba, mivel a telefonos ügyintézés 

alapján az önkormányzat illetékesei 
az összes igazolást eljuttatják az kifi -
zetési ügynökséghez.

Nem telefonálnak többet, várják a gazdák jelentkezését
• A gyergyószentmiklósi városháza ügyintézője március eleje óta névsor szerint sor-
ra felhívta a nyilvántartásban szereplő gazdákat, hogy a területalapú támogatáshoz 
szükséges igazolást kiadhassák. A telefonos megkereséseket lezárták, várják azok 
jelentkezését, akiket nem tudtak elérni. 

Pénzt fialó parcellák. Mindkét félnek 
fontos, hogy a támogatási papírokról 
egyeztessenek
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