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K U DE L Á S Z NÓB E L

S okakban fölmerül a kérdés, 
hogy adókat, illetékeket, bír-
ságokat hogyan fi zethetnek 

személyesen, ha nincsenek beoltva 
koronavírus ellen. Zörgő Noémitől, a 
Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hi-
vatal sajtószóvivőjétől megtudtuk, 
hogy – a pénteken megjelent kor-
mányhatározat vonatkozó utasításai 
értelmében – van lehetőség kifi ze-
tések intézésére fi zikai jelenléttel is 
azok számára, akik nem rendelkez-
nek oltási igazolással. A Bethlen-ne-
gyedi pénztárt jelölték ki erre a célra 
(Kisköved u. 9. szám), ennek ugyan-
is közvetlen bejárata van az utcáról, 
így megfelel a kitételnek. A város-
háza pénztárába viszont kizárólag 
zöldigazolvánnyal lehet bejutni. 
Kivételt a halálesetek vagy újszülött 
bejelentésével kapcsolatos ügyinté-
zések jelentik, ezek olyan sürgősségi 
esetek, amelyeknél a zöldigazolvány 
hiányában elfogadják a 72 óránál 
nem régebbi érvényes PCR-, vagy 
48 órán belül végzett gyorstesztet is. 
Ez utóbbi szabály érvényes a lakos-
ság-nyilvántartó irodánál is, vala-
mint polgári esküvők lebonyolítása 
esetén – tette hozzá a sajtóreferens. 

A fűtéstámogatási kérések leadása 
zavartalanul halad: mivel a polgár-
mesteri hivatal szociális osztálya 
közvetlenül a bejárat közelében van, 
így nem kell az épületbe bemenni 
az igénylés leadásához, ezt minden 
esetben meg tudják oldani – tájékoz-
tatott Zörgő Noémi.
A városi könyvtárban betűről betűre 
betartják a törvényben foglaltakat, 
tudtuk meg Szőcs Endre igazgatótól. 
Az általa vezetett intézménybe hét-

főtől kizárólag érvényes zöldigazol-
vánnyal lehet bejutni. A kikölcsön-
zött könyvek visszajuttatására van 
megoldás az oltással nem rendelke-
zőknek is, mivel vonalkódos rend-
szerrel történik a kölcsönzés, előze-
tes egyeztetés alapján a bejáratnál 
átveszi azokat valaki. Újabbak ki-
kérésére viszont nincs lehetőségük 
azoknak, akik nem rendelkeznek 
megfelelő igazolással. Kérdésünkre, 
hogy – sepsiszentgyörgyi mintára – 

van-e lehetőség oltatlanoknak egy 
külön bejáratnál, előzetesen kikért 
könyvet átvenni, Szőcs Endre hatá-
rozottan fogalmazott: „nem keres-
sük a kiskapukat, kibúvókat arra, 
hogy a nem beoltottak érvényesülje-
nek”. Hozzátette: „szeretettel várunk 
mindenkit; aki még nem oltatta be 
magát, az tegye meg, és akkor jöhet”. 
Az általa vezetett intézményben 
dolgozó 16 személyből kettő beteg 
jelenleg (egyikük oltott), illetve egy 
bedolgozó is van, aki még nincs be-
oltva, viszont átesett a betegségen – 
tette hozzá Szőcs Endre.

Hasonló a helyzet a Haáz Rezső 
Múzeumnál is. Miklós Zoltántól, az 
intézmény vezetőjétől megtudtuk, 

hogy múlt héten kísérleti jelleggel 
már bevezették ezt a szabályt, volt, 
akinek nem volt érvényes zöldiga-
zolványa. „Az ilyen személyek meg-
értették, hogy most ez a helyzet” 
– mondta Miklós Zoltán, majd hoz-
zátette: „a közösségi oldalon viszont 
már más a tényállás, ott kapunk 
hideget-meleget, érdekes módon 
azok a leghangosabbak, akik eddig 
se jártak múzeumba”. Ami viszont 
nagy fejfájást okoz majd, az a diá-
kok csoportos múzeumlátogatása – 
folytatta az igazgató –, nagy 
kérdés, hogyan lehet majd 
azt megoldani, amint újra-
indul az oktatás.

Ugyanez a kérdés merül 
fel a Tomcsa Sándor Szín-
ház esetében is, ahol az 
alkalmazottak átoltottsága 
nyolcvan százalék fölötti. 
Jelenleg vakáció van, szü-
netelnek a diákbérletes előadások, 
tudtuk meg Nagy Pál igazgatótól. 
Előadások egyébként a nézőtér ka-
pacitásának 30%-os kihasználtsága 
mellett tarthatók, zöldigazolványt 
kérnek mindenkitől, vagy igazolást 
arról, hogy átesett a betegségen. A 
diákbérletes előadások a vakáció 
idején szünetelnek, ám arról, hogy 
utána folytatódnak-e, még nem lehet 
tudni, „várunk, mert olyan gyakran 
változnak a szabályok, hogy majd 
inkább akkor reagálunk, amikor 
tudjuk, mi van” – mondta Nagy Pál. 
Valószínűnek tartja, hogy a diá-
kelőadások nagy részét jövő tavasz-
ra ütemezik át.

Egyre kevesebb a kiskapu
Székelyudvarhely legtöbb köz- és kulturális intézménye is csak zöldigazolvánnyal látogatható

Egyre több helyen jelenik meg 

a zöldigazolvány felmutatásáról 

szóló plakát Székelyudvarhelyen is
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KOR P O S AT T I L A

Korodi Attila, Csíkszereda polgár-
mestere elmondta, továbbra is a 

nyitott városházát szeretné fenntar-
tani a hivatal. „A szociális szolgálta-
tások az alapvető jogokhoz tartoznak, 
ezt a kormány is pontosította. Ezen a 

területen a család-, az idősgondozói, 
illetve a fűtéstámogatások kérelmei 
és ügyintézése ezután is személyes 
módon történik a városházán, füg-
getlenül attól, hogy rendelkezik-e az 
illető zöldigazolvánnyal vagy sem” – 
jelentette ki. Jelezte, utóbbi esetében 
lehetőség van online leadásra is, a ha-
táridő november 20-a. A városvezető 
tájékoztatott arról is, hogy az adóosz-

tály esetében a www.ghiseul.ro olda-
lon minden illeték, büntetés, illetve 
adó kifi zethető, a bélyegilletékek kifi -
zetésére pedig a Mikó-vári pénztárnál 
külön ablak lesz nyitva.  A városhá-
zán meghirdetett versenyvizsgák 
sem maradnak el, hiszen sürgősségi 
kategóriájú besorolást kaptak. Az 
anyakönyvi osztályon a születés és 
az elhalálozás, illetve sírhelyigénylés 
esetén szintén sürgősségi besorolá-
sokról van szó, így bárki bemehet, 
függetlenül a védettségtől. A szemé-
lyi nyilvántartó esetében a személyi 
igazolványra a kérést csak a zöldiga-
zolvánnyal vagy negatív PCR-teszttel 
rendelkezők tehetik le, az időközben 

lejárt dokumentumok pedig a korláto-
zások feloldása után még 90 napig ér-
vényesek maradnak. Pontosította azt 
is, hogy az elmúlt időszakban leadott 
kérelmek alapján az igazolványok a 
védettség igazolása nélkül is átvehe-
tők. Jó tudni, hogy sürgősségi esetnek 
számít a 14 év alattiak számára az 
első személyazonossági igazolvány 
kibocsátása, amellyel kapcsolatban 
jelenleg nincs korlátozás. 

Borboly Csaba megyeitanács- 
elnök az online ügyintézésre biztatta 
a lakosságot, amit az egységes info@
hargitamegye.ro  e-mail-címen le-
het megtenni.  „Amennyiben mégis 
személyes ügyintézésre kerül sor, a 

dokumentációkat pár napra elzárjuk 
megelőzési okokból. Ez érvényes a 
megyei önkormányzatra és az alá-
rendelt intézményekre is” – közölte. 
Az épület bejáratánál személyes kon-
zultációt lehet igényelni a különböző 
hivatalokhoz, továbbá a területi iro-
dákon keresztül segítenek letölteni a 
zöldigazolványokat. „A kisebb irodá-
inkban jelenleg egy, a nagyobbakban 
legfeljebb két ember dolgozhat, így 
áttértünk nagyrészt a távmunkára” 
– tudatta, ugyanakkor arra hívta fel 
a fi gyelmet, hogy a következő hetekre 
tervezett átadásokat, ünnepségeket, 
programokat ütemezzék át az online 
térbe az érintettek.

Pontosították intézményeik ügyfélfogadását
• A csíkszeredai és a megyei önkormányzat működésé-
re és ügyfélfogadására is kihatással vannak a koronaví-
rus-járvány megfékezése érdekében hétfőtől országosan 
érvénybe lépett korlátozó intézkedések. A részletekről a 
két intézmény vezetője beszélt a sajtónak.

• Székelyudvarhely közintézményeibe, az országosan megállapított szabályok értel-
mében, hétfőtől csak zöldigazolvánnyal, esetenként érvényes negatív gyors- vagy PCR-
teszt felmutatásával lehet bejutni. Ez érezhetően befolyásolja a kulturális intézmények 
működését, valamint a polgármesteri hivatalban végzendő ügyintézések menetét is.




