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Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek  fi ze-
tett rek lá mok, köz le mé nyek. A meg je lent 
írá sok nem fel tét  le nül a szerkesztőség 
vé le mé nyét tük   rö zik!
Szerkesztőségünk fenn tart ja a jo got, 
hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá-
sok közléséről dönt sön. Kéz ira to kat  nem 
őrzünk meg, és nem kül dünk vis  sza.

Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a szerkesz-
tőség címén hétköznap 8–16 óra között.
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K O V Á C S  E S Z T E R

A Szólj bele! lényege, hogy a 
székelyudvarhelyiek dönt-
hetik el, milyen fejlesztések 

valósuljanak meg a város 2019-es 
költségvetésének egy bizonyos szá-
zalékából. A javaslatokat megha-
tározott kategóriákban augusztus 
20-áig tehették meg a lakosok, a 
projektterveket a szoljbele.udvar-
hely.ro honlapon lehet megtekinte-
ni.

Futópálya a városban

A javaslatok között egy városné-
zésre használható kisvonat vásár-
lása és egy vizes játszótér létreho-
zása is szerepel. Érdekes felvetés 
például egy kacsaeledel-automata 
telepítése a Sétatéri park melletti 

Küküllő-híd szomszédságába – a 
cél az volna, hogy a madarakat 
gyakran etető lakosok a folyón élő 
tőkés récéknek megfelelő magkeve-
réket vásárolhassanak. Egy városi 
futópálya létrehozásának ötlete 
is felmerült: a pálya a Művelődési 
Háztól a Nagy-Kü kül lő part ján át a 
te re lő útig húzódna, te hát a Ta má-
si Áron ut cát köt né össze a Hu nya-
di Já nos ut cá val, de hosszú tá von 
a Kos suth La jos ut cá val is össze le-
het ne köt ni, ezáltal egy nagy kört 
al kot va. 

Két javaslat is a közlekedésbiz-
tonságot segítené: az egyik célja, 
hogy a ve szé lyes nek ítélt, sö té te-
dés után nem be lát ha tó át já ró khoz 
helyezzenek mozgásérzékelő, in-
tel li gens lám pa tes te ket. A másik 
javaslattevő a vá ro si park, illetve 
a köz pont  sé tá lófe lü le te i re képzelt 
el 3D tech ni ká val készült raj zokat, 
gra fi  kákat és gyalogátkelőlet.

Hogy legyen hol piknikezni

A zöldövezet-rendezés kategóriában 
például egy, a Szejkefürdőn létre-
hozható zöldsövényes labirintus is 
szerepel, illetve grillparkok létesíté-
se – a Szar ka kő alatt, Szej ke für dőn, 
a Ke rek er dőn –, ahol elkerített és 
szabadtéri grillezővel ellátott pikni-
kezőhelyeket alakítanának ki. Okos-
padok elhelyezését javasolja egy 
városlakó: az okos pad az ut cai pa-
dok egy új ge ne rá ci ó ja, amely időt-
ál ló és high-tech is egy ben. A pad 
nap elem mel mű kö dik, és al kal mas 
bár mi lyen USB-n ke resz tül tölt he tő 
esz köz höz, de már van nak olyanok 
is, ame lyek a ká bel nél kü li töl tést is 
le he tő vé te szik. Kö rülötte egy ben in-
ter ne tez ni is le het, in teg rált lám pái 
pedig két mé te ren be lül meg vi lá gít-
ják a kör nye ze tet, ezáltal le he tő vé 
téve az éj sza kai hasz ná la tot is.

Spórlással segíteni

A szociális jellegű projektek között 
szerepel egy mozgássérült gyerekek 
számára kialakított játszótér létre-
hozása is, valamint egy olyan el-
képzelés, amely az élelmiszer-pa-

zarlás felszámolásával segítene a 
hajléktalanokon, rászorulókon. A 
pro jekt lé nye ge egy olyan we bes, 
illetve mo bilapp li ká ció lét re ho zá sa, 
melynek révén az üz le tek és ven-
dég lá tó egy sé gek a sza va tos sá gu kat 
ha ma ro san el vesz tő élel mi sze re ket 
in gye ne sen vagy ked vez mé nye sen 
át ad hatnák a rá szo ru ló kat se gí tő 
egye sü le teknek, in téz mé nyeknek. 
Sta tisz ti kai ada tok alap ján ugyan-
is az élel mi sze rek egy har ma da a 
sze mét be ke rül. Az app li ká ci ón két 
fe lü let lenne, egy fel kí ná lói és egy 
fel hasz ná lói. A fel kí ná lók szá má ra 
azért volna elő nyös ez a le he tő ség, 
mert 2019-től élet be lép az a tör-
vény, amely az így át adott élel mi-
sze rek re adó jó vá írást tesz le he tő vé.

Jelenleg a projektek szakmai 
elemzése zajlik, majd a megfele-
lőnek talált ötleteket szavazásra 
bocsátják, és október végéig eldől, 
hogy egy-egy kategóriában melyik 
valósulhat meg jövőre, tájékoztatott 
a polgármesteri hivatal sajtóosz-
tálya. A kivitelezésre a város 2019-
es összköltségvetésének egy száza-
lékát szánják, ez a becslések szerint 
projektenként mintegy 100 ezer lejt 
jelent.

Kacsaetető vagy okospad?
Szólj bele! – több mint kéttucat javaslat érkezett
• Lezárult a székelyudvarhelyi Szólj bele! program 
jelölési szakasza. A közel harminc projektet előbb a 
polgármesteri hivatal illetékesei elemzik, majd októ-
ber végéig lehet szavazni a megvalósítandó ötletekre.

Jó szándékú járókelők sokszor 
nem megfelelő ételt dobálnak 
a tőkés récéknek. Ezen segítene 
a madáreledelt adagoló automata

▾   F O T Ó :  B A R A B Á S  Á K O S

Kisboldogasszony 
napja Lövétén
A lövétei Kisboldogasz-
szony-plébániatemplom búcsú-
ján, szombaton délben tizenkét 
órától Obermájer Ervin István, 
a gyulafehérvári Hittudományi 
Főiskola és Papnevelő Intézet 
prefektusa prédikál.

Templombúcsú 
Bethlenfalván
A Mária neve tiszteletére 
szentelt templom búcsúját 
vasárnap fél egytől ünneplik 
Bethlenfalván. A homíliát Kon-
csag László szentegyházasfal-
vi plébános mondja.

Élő rózsafüzér-
zarándoklat
A Mária-tisztelő imacsoportok 
ötödik alkalommal szervez-
nek Élő rózsafüzér-zarán-
doklatot szeptember 8-án, 
Kisboldogasszony ünnepén 
Székelyudvarhelyen. Az 
egész napos zarándoklat a 
részvevők lelki megerősödé-
sét szolgálja, ugyanakkor az 
imafüzért felajánlják a város és 
a környék lakóiért, a családok 
megmaradásáért – tudtuk meg 
Máyai Erzsébettől. Szombaton 
reggel kilenc órakor indulnak a 
Jézus-kápolnától, majd érintik 
a város valamennyi római 
katolikus templomát. Idén első 
alkalommal zarándokolnak a 
városmissziós, új kereszt alatt. 
Az Élő rózsafüzér-zarándoklat-
ba útközben bárhol bekapcso-
lódhatnak az imádkozni vá-
gyók. A kezdeményezők kérik, 
vigyenek magukkal rózsafü-
zért, esőkabátot, túracipőt, 
élelmet, vizet. Az első megálló 
a barátok templománál lesz tíz 
óra előtt tíz perccel. Negyedóra 
múlva indulnak a Szent Mik-
lós-hegyi plébániatemplomba. 
Tizenegy előtt húsz perccel a 
Kis Szent Teréz-plébániatemp-
lom felé veszik az irányt, on-
nan tizenkettő előtt tíz perccel 
indulnak a bethlenfalvi Mária 
neve, egy óra előtt tíz perc-
cel pedig a kadicsfalvi Szent 
Anna és Joachim-plébánia-
templomhoz. Három óra húsz 
perctől a szombatfalvi Szent 
György-plébániatemplomban 
imádkoznak. Délután négy órá-
tól keresztutat járnak a Székely 
Kálvárián, öt órakor pedig az 
Ugron-kápolnánál tartandó 
búcsús szentmisével fejezik be 
az imazarándoklatot.
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