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Megegyezésre jutottak
Hamarosan elkezdődhet az új csíkszeredai bölcsőde-napközi építése
• Elhárultak az aka-
dályok a dendrológiai
parkként ismert terü-
letre tervezett bölcső-
de-napközi építése
elől, miután hosszas
huzavona után meg-
egyezésre jutott a
csíkszeredai önkor-
mányzat és a Szent
Kereszt Főplébánia.
Kiadták az építkezési
engedélyt, hamaro-
san elkezdődhetnek a
munkálatok.

ISZLAI KATALIN

Kompromisszumot kötött a 
csíkszeredai önkormányzat 
és a római katolikus Szent 

Kereszt Főplébánia a dendrológiai 
park területére tervezett napközi 

és bölcsőde ügyében. Mint is-
mert, az évek óta függőben 
lévő beruházást a számos 
akadály után legutóbb az 
hátráltatta, hogy a két fél 
más-más módon vélekedett 

az épület elhelyezkedéséről: a 
városháza a sátortetős műjégpá-
lya helyére képzelte el, a plébánia 
viszont a jégpálya szomszédságá-
ban. Végül utóbbi megoldás mel-
lett döntöttek.

Még idén felépítenék

Mint Albert Sándor, Csíkszereda 
Polgármesteri Hivatalának főépí-
tésze érdeklődésünkre elmondta, 
továbbra is fenntartják azt az állás-
pontjukat, hogy ideálisabb lett vol-
na, ha a mobil jégpálya helyén épült 
volna meg a bölcsőde, de nem akar-

ták tovább halogatni az ügyet, hi-
szen már több mint két éve az egy-
ház rendelkezésére áll a 360 millió 
forintos (több mint 5 millió lejes) 
támogatás a magyar kormány ré-

széről. Ezért úgy döntöttek, hogy a 
Szent Kereszt Főplébánia elképzelé-
sei szerint valósulhat meg a bölcső-
de-napközi kivitelezése a dend-
rológiai parkként ismert egyházi 

terület külső, út melletti részén. Így 
a sátortetős jégpálya jelenlegi he-
lyén maradhat mindaddig, amíg 
felépül a napközi, utána viszont 
kötelező módon el kell majd költöz-
tetni, mivel az általános rendezési 
terv egyértelműen kimondja, hogy 
a terület egy része zöldövezet kell 
maradjon. A megegyezésnek megfe-
lelően februárban kibocsátották az 
építkezési engedélyt, így az utolsó 
akadály is elhárult az építkezés elől. 
Ezt Darvas-Kozma József plébános 
is megerősítette, elmondása szerint 
jelenleg a szerződéskötés van folya-
matban a kivitelező Impex Aurora 
Kft . csíkszeredai céggel. Hozzátet-
te, ez azt jelenti, hogy hamarosan 
elkezdődhetnek a munkálatok, ter-
veik szerint pedig év végére be is 
fejezik az építkezést.

A bölcsőde és napközi 
látványterve. Elhárultak az 
akadályok a beruházás elől
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A márciusi Székely-
föld bemutatója
Március 18-án, szerdán dél-
után 5 órakor tartja márciusi 
lapszámbemutatóját Csíksze-
redában a Székelyföld folyó-
irat szerkesztősége. A Tudor 
Vladimirescu utca 5. szám alatt, 
a Székelyföld Galériában sorra 
kerülő rendezvény meghívottja 
a lapszám egyik szerzője, Lázár 
Csilla, a csíkszentdomokosi 
Márton Áron Múzeum vezetője, 
akivel Borsodi L. László, a folyó-
irat főszerkesztője beszélget.

Könyvbemutató 
Székely Ferenc Aranypénz című 
kötetét a szerző ismerteti márci-
us 12-én, csütörtökön délután 5 
órakor Csíkszeredában, a Kájoni 
János Megyei Könyvtárban. Jelen 
lesz három beszélgetőtársa is, 
Kilyén Ilka színművész, Balázs 
Lajos néprajzkutató és Kristó 
Tibor költő, ny. szerkesztő. Az 
est moderátora Sarány István, a 
Hargita Népe főszerkesztője.

Csíki Rovásírás-
verseny
Március 11-én, szerdán 14 órától 
a csíkszeredai Nagy István Mű-
vészeti Középiskolában tartják 
a 13. Csíki Rovásírásversenyt, 
ahová minél nagyobb számban 
várják a csíki iskolák rovásírást 
kedvelő/értő tanulóit.

Pályázat 
egyetemistáknak
Pályázatot hirdet a Sapien-
tia EMTE Csíkszeredai Kara 
hallgatóinak és más akkredi-
tált nappali tagozaton tanuló 
egyetemistáknak Hargita Megye 
Tanácsának Vidékfejlesztési 
Egyesülete. A pályamunkákat 
három témakörben várják: agrár- 
és élelmiszertudományok, vi-
dékfejlesztés és faluszociológia, 
fenntartható technológiák. A 
kiírás részletei és a jelentkezési 
űrlap az alábbi címen található: 
hargitamegye.ro/hargita-me-
gye-tanacsa/palyazatok-projek-
tek/aktiv-palyazati-kiirasok
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Az előzményekről 

A bölcsőde-napközi kivitelezését számos tényező hátráltatta az elmúlt két 
évben. Az első akadályt Csíkszereda 2017 januárjában érvénytelenített 
általános rendezési terve (PUG) jelentette, ennek hiányában ugyanis az 
önkormányzat nem bocsáthatott ki építkezési engedélyt. A felfüggesztést 
előidéző kifogások elhárítása után a PUG újraláttamoztatott változatát 
végül csak két évvel később, 2018 decemberében fogadták el, így a 
bölcsőde szempontjából egy teljes év eredménytelenül telt el. Eközben a 
haladás reményében a plébánia övezeti rendezési tervet (PUZ) készített 
az új létesítmény helyszínére, ezt végül tavaly áprilisi ülésén el is fogadta 
a csíkszeredai önkormányzati képviselő-testület. A bölcsőde építésének 
első említése óta továbbá a Szív utcai területen működő mobil műjégpálya 
helyzete is folyamatosan változott. Ennek elköltöztetése többször is fel-

merült, illetve az sem volt egyértelmű, hogy a napközi a jégpálya helyén 
vagy annak szomszédságában kap majd helyet. Végül az összes felmerült 
problémára sikerült megoldást találni, így rövidesen elkezdődhet a 120 
gyerek taníttatására alkalmas, kétszintes bölcsőde-napközi kivitelezése.




