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Aszfalt a város szélére
Jövőre leaszfaltozhatják a zsögödi Natúr lakópark felé vezető utat
• Módosították a
helyi önkormányzati
képviselő-testület
legutóbbi ülésén a
csíkszeredai Zsögöd
utca 2. szakaszának
felújítására készült
megvalósíthatósági
tanulmányt, kiegé-
szítve a pluszköltsé-
gekkel. Az 1,3 kilo-
méteres útszakasz
leaszfaltozására már
megkötötték a kivite-
lezési szerződést, így
a város 2020-as költ-
ségvetésétől függően
jövőre hozzáfoghatnak
a munkálatokhoz.

B A R A B Á S  H A J N A L

A csíkszeredai Zsögöd utca 
Natúr lakópark felé tartó, 
úgynevezett felső szakaszá-

nak felújítására már 2016-ban elfo-
gadták a megvalósíthatósági tanul-
mányt, azóta a kátyúkkal tarkított 
útszakaszt többször is lekövezték, 

de felújítására még jövő évig várni 
kell. A megvalósíthatósági tanul-
mány módosított, pluszköltségekkel 
kiegészített változatát legutóbbi ülé-
sén fogadta el a helyi önkormányza-
ti képviselő-testület. A dokumentá-
ció szerint a munkálatok értékét 2,2 
millió lejre becsülték, a kivitelezési 
határidőt pedig 4 hónapban hatá-
rozták meg. Az útszakasz hossza 
egyébként 1,3 kilométer, a zsögödi 
templomtól a Natúr lakóparkig tart, 
szélessége négy méter, és járdát is 
terveztek. Szőke Domokos, Csíksze-
reda alpolgármestere érdeklődé-
sünkre elmondta, az útszakasz fel-

újításához már elkészültek a tervek 
és nemrég a sikeres közbeszerzést 
követően a szerződést is megkötöt-
ték a kivitelezésre. „A jövő évi költ-
ségvetés függvényében jövőre hoz-
záfoghatnak és akár be is fejezhetik 
az út leaszfaltozását” – tette hozzá. 
A beruházást a Helyi Fejlesztések 
Országos Programja (PNDL) is támo-
gatja 1,3 millió lejjel.

A Szék II. utcát is felújítanák

Ugyancsak jövőben várható, szin-
tén a helyi költségvetés függvé-
nyében, a csíksomlyói Szék II. utca 

felújítási tervének elkészítése, és 
akár már a leaszfaltozása is. A be-
ruházás megvalósíthatósági tanul-
mányát ugyancsak a múlt pénteki 
soros ülésen szavazták meg 
az önkormányzati képvi-
selők. A tanulmányban 
megfogalmazott becslés 
szerint a megvalósítás 1,2 
millió lejbe kerül. A szóban 
forgó utca L alakban köti össze a 
Szék útját az Apor Péter utcával, 
hossza közel 300 méter.

Mikulásvárás
Mikulásváró ünnepségre vár ja a 
kicsiket és szüleiket, a csa ládo-
kat és az óvodás, iskolás cso-
portokat december 5-én 16. 30 
órára Csíkszereda Pol gármesteri 
Hivatala a Majláth Gusz táv 
Károly térre, ahol a jó hangulatról 
a csíkszeredai Mese7es együttes 
gondoskodik majd.

Adománygyűjtés
A csíktaplocai kutyamenhely 
közelében élő két „barakklakó”, 
azaz Olga néni és Klári nénin 
számára kezdeményezett gyűj-
tést a kutyamenhelyet működ-
tető Pro Animalia Alapítvány a 
Facebook oldalán. A két szegény 
sorban élő néni nehéz körülmé-
nyeiről korábban mi is beszá-
moltunk olvasóinknak, mint 
akkor írtuk a már véglegesen 
megszüntetett szemétgödörben 
guberálva tengették életüket, a 
telep bezárásával még nehezeb-
bé vált sorsuk. Az adományozó-
kat a kutyamenhely munkatársai 
arra kérik, hogy tüzifával és 
élelemmel lássák el a két nénit, 
hogy könnyebben tudják átvé-
szelni ezt a telet is. „Mindketten 
egy-egy fémbarakkban laknak 
a menhely szomszédságában, 
jövedelmük minimális vagy 
semmi nem tudnak abból 
megfelelő módon gondoskodni 
magukról télen. A nekik szánt 
dolgokat direkt hozzájuk is el 
lehet vinni (a Szépvíz felé vezető 
úton kell behajtani jobbra), vagy 
a menhelyre is, de akár hagyhat 
csomagot, adományt a részükre 
Bodó doktor úr Vörösmarty utcai 
rendelőjében is, mi eljuttatjuk 
hozzájuk”–  áll a felhívásukban.
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Csíkszék

 Csíkszék

Jókor jött a nyeremény
A Csíki-medencéből 
ezúttal a csíkkarcfalvi 
László Máriának ked-
vezett a szerencse, az 
idős özvegyasszonyt 
nagy meglepetésként 
érte a nyeremény híre. 
Elmondása szerint 
már a kezdetek óta 
előfizet a lapra, és a Keresse a kakast! játékunkba 
is régóta bekapcsolódott, mivel szórakozásként 
tekint a szelvények gyűjtögetésére. November-
ben azonban meggyűlt a baja ezzel, hiszen a 
hónap végén vette észre, hogy az első szelvény 
hiányzik. Végül a pincében talált rá a régi újságok 
között kutakodva, így még időben sikerült eljut-
tatnia a szerkesztőségünkbe a nyertes borítékot. 
A háromgyermekes asszony saját bevallása 
szerint rendszerint teljesen kiolvassa az újságot, 
ám a legjobban a jégkoronggal kapcsolatos 
hírek érdeklik, hiszen négy fiúunokája közül a 
két kisebbik ennek a sportágnak hódol: egyikük 
a Csíkszeredai Sportklub, a másik pedig a Sapi-
entia U23 játékosa. László Mária azt is kiemelte, 
hogy a közelgő ünnepekre való tekintettel a 
lehető legjobbkor mosolygott rá a szerencse: 
a nyereményt a karácsonyi készülődésre és 
unokáira fordítja. (Iszlai Katalin)

 Udvarhelyszék

A kitartás megleli jutalmát
Így jár, aki kitar-
tó – summázott 
Vaszi Eszter. 
Felsőboldogfalvi 
olvasónk ugyanis 
már másodszor 
nyert lapunkkal: 
előbb az Udvarhelyi 
Híradó Hűséges 
olvasó pályázatában, most pedig a Székely-
hon Keresse a kakast! játékában húztuk 
ki a borítékját. Nyertesünk egyébként 
Székelyudvarhelyről költözött ki vidékre, 
a szülői házba: nyugdíjas éveiben jólesik 
a nyugalom, a csend, mesélte. Korábban 
a székelyudvarhelyi cérnagyárban, majd a 
készruhagyárban dolgozott. Három unoka 
büszke nagymamája, így, a Mikulásjárás 
előtt jól is fog a nyeremény. Legidősebb, 21 
éves leányunokája gyermekorvosnak tanul, 
a kicsi pedig hároméves, idén kezdte a nap-
közit. „Középen van a 13 éves fiúunokám. A 
Palló Imre Zene- és Képzőművészeti Szakkö-
zépiskolába jár, nagyon jól rajzol” – árulta el 
a nagymama. A takaros ház mögött kiskert is 
van: nyertesünk minden évben veteményez, 
éppen annyit termel, hogy a családot ellátja 
befőttel, házi savanyúsággal. A hétköznapok 

elengedhetetlen része az újságolvasás, tud-
tuk meg: nyertesünk elfoglalja megszokott 
olvasószékét, és elejétől a végéig átolvassa 
a friss lapot. A sportot kevésbé figyelmesen, 
jegyzi meg nevetve, de azt leszámítva, min-
den érdekli. (Kovács Eszter)

 Marosvásárhely

Hűséges a Székelyhonhoz
Kakasos játékunk 
marosszéki nyertese 
ezúttal a marosvá-
sárhelyi Jakab László 
lett. A nyolcgyerekes 
családapa már az 
első lapszám megje-

lenése óta olvasta a 
Vásárhelyi Hírlapot, 
majd hűséges maradt a Székelyhonhoz is. 
Először a sportról szóló cikkeket nézi meg, 
olvassa el, és szeretné, ha több vásárhelyi, 
Maros megyei beszámoló lenne közöttük. 
De szereti a lapban megjelenő mellékleteket 
és az átfogó cikkeket is, véleménye szerint 
igazán tartalmas újság a Székelyhon. Mint 
elmondta, a legjobbkor jött a nyeremény, 
hiszen a héten kis ajándékokat kell hozzon 
a Mikulás a még otthon lévő négy gyermeké-
nek, és a mindennapi költségek pótlására is 
szükség van. (Simon Virág)

 Gyergyószentmiklós

Arra biztatjuk, szóljon hozzá!

Éppen a friss Szé-
kelyhonért készült 
lemenni a földszinti 
postaládájához a 
gyergyószentmik-
lósi Virág negyedi 
olvasónk, Bálint 
Margit, amikor 
csörgött a telefon-
ja, és tájékoztattuk, hogy ő lett a legutóbbi 
kakasos játékunk nyertese. A nyeremény 
átvételekor igencsak örült a váratlan pénz-
nek, és el is mondta, hogy bár a Székely-
hon gyergyószéki elődjének, a Gyergyói 
Hírlapnak legelső előfizetői közé tartozott, 
és azóta is mindig megrendeli az újságot, 
először mosolygott rá ilyen szempontból a 
szerencse. A nyereményből elő is fizetett a 
következő három hónapra. Nyugdíjasként 
időmilliomosnak mondhatja magát, azaz 
van ideje olvasni is, és ezt szívesen is teszi. 
Minden nap az elejétől a végéig olvassa a 
Székelyhont, és az olvasói véleményeket 
követve gyakran lenne kedve, hogy maga is 
hozzászóljon egyes témákhoz, vagy meg-
ossza meglátásait a városban tapasztalható 
dolgokról. Mi biztatjuk, hogy tegye is meg. 
(Gergely Imre)
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Régóta várt beruházás: jövőre 
leaszfaltozhatják a Zsögöd utca 
felső szakaszát
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