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Másfél millió lejt különí-

tettek el idén a csíksze-

redai Pacsirta sétány 

rendezésére. Gyors 

beavatkozásról van szó, 

amely nem terjed ki a 

teljes övezetre, egyik 

tönkrement utca viszont 

megújulhat, és új parko-

lóhelyek is lesznek.

Lehangoló látványt nyújt a 
Pacsirta sétány felső ré-
szén, a Testvériség sugárúti 

22-24-26-os számú tömbházak 
mögött a Nárcisz sétányhoz ve-
zető mellékutca. Most sok he-
lyen főleg a jégrétegen kialakult 
kátyúk látszanak, de a jég alatt 
csak nyomokban maradt aszfalt 
a megviselt burkolaton. Több-
szöri ásás is hozzájárult ezek-
hez az állapotokhoz, száraz 
időben a por, esőzéskor a sár 
okoz kellemetlenségeket. A kö-
rülményekre korábban is pa-
naszkodtak az ott lakók, idén 
jobbra fordulhat a helyzet.

Egyeztettek a lakókkal

„Szintkülönbség is van ott, 
ezért az a döntés született, 
hogy megvalósíthatósági ta-
nulmányt és tervet készíttes-
sünk a rendezés érdekében. 

Tavaly ezt leszerződtük, janu-
ár folyamán volt egy megbeszé-
lés a lakossággal. Ezt követően 
a tanulmányt véglegesítették, 
és elő van terjesztve elfoga-

dásra az önkormányzati képvi-
selő-testület februári ülésére” 
– tájékoztatott Szőke Domokos. 
Csíkszereda alpolgármestere 
kérdésünkre elmondta, a ter-

vezők feladata az volt, hogy a 
mellékutcának a főúthoz törté-
nő csatlakoztatását is vegyék fi-
gyelembe, de a kivitelezés csak 
erre a szakaszra vonatkozik.

Idén be is fejeződhet

Mint megtudtuk, a tanulmány 
elfogadása után szeretnék egy-
szerre kiírni a közbeszerzési 
eljárást a tervezésre és a kivite-
lezésre. Ha ez megfelelő idő alatt 
lezajlik, akkor idén be is fejeződ-
het a munkálat. Az utca négy kü-
lönböző részén összesen több 
mint 30 bádoggarázs épült, eze-
ket a rendezés megkezdése előtt 
le kell majd bontani. Helyettük 
két sorban parkolókat alakíta-
nak ki, az utca két oldala közötti 
szintkülönbséget pedig egy zöld-
övezet kialakításával formálják 
át. Új útburkolat és járda is ké-
szül, a beruházásra 1,5 millió lejt 
különítettek el Csíkszereda idei 
költségvetésében.

Szükséges folytatás

A jelzett utcával párhuzamo-
san, kevesebb mint száz méter-
rel lennebb egy másik, eléggé 
hasonló állapotú bekötőút is van 
a nagy sportpálya mellett – ott 
szintén bádoggarázsok épültek, 
és az aszfaltburkolat is kátyús, 
töredezett. Ennek felújításáról 
viszont egyelőre nincs szó – tud-
tuk meg Szőke Domokostól. Hoz-
zátette, az elején volt is egy vita 
arról, hogy az egész lakóövezetet 
belefoglalják-e a felújításba vagy 
csak ezt a szakaszt – de úgy dön-
töttek, hogy a felső utca gyors be-
avatkozást igényel, és ha másra 
is kiterjesztik a rendezést, akkor 
vélhetően nem készül el hamar. 
Ezért ez egy távolabbi cél lehet.

KOVÁCS ATTILA

Garázsbontás is lesz, idén szeretnék befejezni a munkát az elhanyagolt csíkszeredai utcában

Új arculat a Pacsirta sétányon

Az utcában három részen összesen több mint 30 bádoggarázs épült, ezeket le kell majd bontani
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Nyári konyha gyúlt ki Menaságújfaluban
Nyári konyha gyúlt ki kedden hajnalban Menaságújfaluban, a helyszínre három tűzoltóegység vonult ki a csíkszeredai 
hivatásos tűzoltó-alakulattól, akikhez a menasági önkéntes tűzoltók is csatlakoztak. Az oltás során el kellett szigetelni a 
tüzet, hogy a lángok nehogy átterjedjenek a szomszédos épületre. Egy órán belül sikerült eltávolítani minden gyúlékony 
anyagot, a lángra kapott épület környékéről – számolt be közleményben a Hargita Megyei Tűzoltóság. A szerencsétlen-
ségben nem sérült meg senki, a megmentett javak értéke 400 ezer lejre tehető. A tűzben megsemmisült a melléképü-
let egyik 20 négyzetméteres helyisége és a tetőszerkezet egy része. A megsemmisült javak értéke 10 ezer lejre tehető. A 
tüzet rövidzárlat okozta, ami egy nem megfelelően szigetelt, meghibásodott elektromos kábel miatt keletkezett.

Lelkinap a Millenniumi-templomban

A Remény csoport szervezésében lelkinapot tartanak a csík-
szeredai Millenniumi-templom alagsorában február 17-én, 
szombaton reggel kilenc és délután fél öt között, amelyen elő-
adást tart Bátor Botond pálos szerzetes és Székely Csilla szo-
ciális testvér, tanár, pszichológus. A szentmisét Darvas-Kozma 
József plébános mutatja be. A lelkinappal kapcsolatban érdek-
lődni a 0746-138763-as telefonszámon lehet Nagy Enikő Zelma 
szociális testvérnél.   

Síverseny a pálosokkal

Pálos síversenyt szerveznek Hargitafürdőn február 16-án, pénteken 
este. Az esemény délután fél hattól szentmisével kezdődik, amelyet 
Balla Barnabás pálos atya mutat be, majd hét órakor elindítják a ver-
senyt a Csipike-sípályánál. Mindenkit szeretettel várnak − a felnőttek 
és gyermekek egyaránt megmérettethetnek.

A szeretet kiteljesedéséről

A tusnádi házaspárok is bekapcsolódhatnak a Házasság hete prog-
ramsorozatba február 17-én, szombaton. Az erre nyitott párok dél-
után hat órától vacsoraesten vehetnek részt az Oázis vendéglőben, 
amelynek témája: A szeretet kiteljesedése a házasságban. Jelentkez-
ni csütörtökig lehet Csont Ede plébánosnál vagy Dobos Juditnál. 

Szünetel az áramszolgáltatás

Betervezett javítások miatt február 16-án 8 és 16 óra között szünetel 
az áramszolgáltatás Csíkszeredában a Szabadság tér 11-es számú 
tömbházban, Hargitafürdőn a 110-246, 105-189-es házszámok kö-
zött, illetve a 31-es szám alatt.
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