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Három utcában örülhetnek
Elkezdődött a csíkcsicsói községi utak korszerűsítése
• Három csíkcsicsói
utcában végezték el a
napokban az első asz-
faltréteg leterítését,
a munkálatok további
része jövő tavasz-
ra marad. A község
utcáinak korszerűsíté-
sét két pályázat tette
lehetővé, egyikből 5,5
kilométernyi községi
útra terítenek aszfalt-
szőnyeget, a másik-
ból pedig további 5,7
kilométerre.

ISZLAI KATALIN

Jelentős előrelépés a község szá-
mára a csíkcsicsói községi utak 
korszerűsítése, mivel korábban 

csak a településen áthaladó E578-as 
európai és a megyei besorolású 123F 
jelzésű úton volt aszfalt. Két nyertes 
pályázatnak köszönhetően azon-
ban a következő években a község 
18 utcájában aszfaltozott úttesten 

közlekedhetnek majd a lakók. 
A Országos Vidékfejlesztési 
Program (PNDR) által nyúj-
tott fi nanszírozás értéke 4,5 
millió lej, amelyből 5,5 kilo-

méternyi községi útra teríte-
nek aszfaltszőnyeget. Ezt jövő máju-
sig kell befejezniük, három utcában 
azonban már az elmúlt napokban 
végeztek az első aszfaltréteg leterí-
tésével – tájékoztatott szerdai ottjár-
tunkkor Péter Lukács polgármester.

Munkálatok jövőben is

A Temető, Petőfi  és Botok utcákban 
tehát tegnap óta gördülékenyeb-
bé vált a közlekedés, ez azonban 
még csak 1,3 kilométert jelent az 
5,5-ből. A polgármester elmondá-
sa szerint tavasszal folytatják a 
munkát, előtte viszont reményeik 
szerint sikerül lezárniuk a köz-
beszerzési eljárást a másik pá-
lyázat esetében is. Utóbbi a Helyi 

Fejlesztések Országos Programja 
(PNDL) keretében valósulhat meg, 
és további 5,7 kilométernyi út fel-
újítását jelenti. Ezáltal a község-
hez tartozó Csaracsóba vezető út 
aszfaltozása mellett egy betonhíd 
építése is várható az Olton, vala-
mint két új híd készülhet a Szeges 
patakon. Ugyanakkor a csicsói 
kisrepülőtér felé vezető út egy ré-
szének aszfaltozását, ugyanott egy 
híd építését, valamint Oltfalu egy 

utcájának és a Csicsó és Madéfalva 
közötti Határ utca korszerűsítését 
is elvégzik. Ezeket a munkálato-
kat 2020 nyarára kell befejezni-
ük. Lukács arra is kitért, hogy ha 
mindkét beruházás megvalósul, 
a község lakóövezeti utcáinak 90 
százalékára aszfaltréteg kerül, és 
csak a zsákutcák maradnak hátra.

Gördülékenyebbé vált a közlekedés 
a csíkcsicsói Petőfi utcában. 
Megtörtént az első aszfaltréteg 
leterítése
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S IMON VIRÁG

A Pro Biciclo Urbo Egyesület ok-
tóberben kezdeményezte a tilta-

kozó megmozdulás megszer-
vezését, és minden hónap 
második csütörtökére üte-
mezte a kerékpáros felvonu-
lást. Kulcsár Béla szervező 
elmondta, Marosvásárhe-

lyen nincs megfelelő kerék-
páros infrastruktúra, holott a bicik-
lizés egy alternatív közlekedési mód, 
amely csökkentheti a légszennyezést 
és az autós forgalmat. Ráadásul a vá-
ros vezetősége egyáltalán nem fordít 

fi gyelmet a kerékpárosokra. Azt sze-
retnék, hogy Marosvásárhely egy él-
hető város legyen, megfelelő közszál-
lítással, infrastruktúrával, alternatív 
közlekedési lehetőségekkel, közössé-
gi terekkel. A mai, 18 órakor kezdő-
dő felvonulás a Tudor lakótelepről, 
a Jysk üzlet parkolójából indul, és a 
Predeal, illetve az 1918. december 1. 
utcát érintve érnek el a kerékpáro-
sok a főtérre. Megkerülik azt, majd 
a volt Kossuth utcán és a volt Iskola 
utcán haladnak tovább. Kulcsár Béla 
szerint a tömeges kerékpározással 
a gépkocsivezetők fi gyelmét is arra 
szeretnék irányítani, hogy a bicikli-
sek ugyanúgy a forgalom részvevői, 
mint az autósok, együtt használhat-

ják az úttestet. A jelentkezőket arra 
kéri, hogy kerékpárjukon minden-
képpen legyenek lámpák, fényvisz-
szaverők (macskaszemek), csengők. 
A felvonuláson 14 éven felüliek ve-
hetnek részt, és fontos tudni, hogy 
biciklizés közben tilos a mobiltelefon 
bármilyen célú használata.

Elodázott beruházások

Egyébként a marosvásárhelyi vá-
rosvezetés évek óta ígéri a kerék-
párutak kiépítését, de erre egyelőre 
nem került sor. Szó volt arról, hogy 
a Tudor lakótelepen is végighaladó 
Poklos patak partján építenek ki 
kerékpársávot, de többször beszélt 
arról a polgármester, hogy össze-
kötik a Somostetőt a várral és a ví-
kendteleppel, hogy ezeket a turis-
talátványosságokat a helybéliek és 
a városba látogatók is kerékpárral 

tudják megközelíteni. A sok tervből 
azonban semmi nem valósult meg. 
Jelenleg Marosvásárhelyen az ipari 
negyedben van egy kis részen ke-
rékpársáv és a vasútállomás közelé-

ben, a sínek mentén, de ez utóbbin 
mindig autók parkolnak.

Tiltakozásképpen ismét kerékpárra ülnek a biciklikedvelők
• Felvonulással tiltakoznak a marosvásárhelyi ke-
rékpárosok az ellen, hogy a városban mostohasorban
vannak a két keréken közlekedők. Az októberi felvonuláson 

szép számban gyűltek össze a 
biciklisek. Remélik, most még 
többen lesznek
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Kétszer vetítik 
a filmet
A nagyfokú érdeklődésre 
való tekintettel november 
29-én Csíkszeredában, a Csíki 
Moziban kétszer is levetítik a 
részben Balánbányán forgatott 
Valan című filmet. A novem-
ber 29-i, 18 órakor kezdődő 
csíkszeredai premieren részt 
vesz – Bagota Béla rendező és 
Kántor László producer mellett 
– a főszereplő, Krisztik Csaba 
is, az első vetítést követő 
közönségtalálkozó után 20.45 
órai kezdettel másodszor is 
levetítik a filmet. Jegyek vásá-
rolhatók a bilete.ro jegyérté-
kesítő portálon, illetve a Csíki 
Mozi jegypénztárában.

Túra a Hargita-
hegységbe
Az Erdélyi Kárpát Egyesület 
Csíkszéki szakosztálya (CsEKE) 
november 16-án, szombaton 
túrát szervez a Hargita-hegy-
ségbe, a Hargitafürdő (1300 m) 
– Csompoly-csúcs (1680) – Csi-
csói-Hargita (1755) – Hargita-
fürdő útvonalon. A túra hossza 
kb. 12 km, szintkülönbség 670 
m. Indulás reggel 8.00 órakor 
a Penny áruház parkolójából, 
saját gépkocsikkal. A túrára 
előzetes bejelentkezés szüksé-
ges az utazás megszervezése 
végett. Ajánlott a túrabakancs, 
túrabot, meleg öltözet. Jelent-
kezni a túravezetőknél lehet 
– Márton Adél, Márton Gyula,
telefonszám: 0721-314261.

Pély Barna koncertje
Pély Barna már 20 éve a 
magyar könnyűzenei élet 
meghatározó alakja. 2019 
januárjában jelent meg má-
sodik nagylemeze Blue Heart 
címmel. Székelyudvarhelyen 
ma este 8 órától a Zújgében le-
mezbemutató koncertre várják 
az érdeklődőket.
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