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Három hónapon belül véglegessé 
válik a lakótelep új arculata
 

▴  FOTÓ: VERES NÁNDOR
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• Nemcsak a négy 
évtized alatti elhasz-
nálódás nyomait 
tüntetik el, hanem 
teljesen átalakítják 
a domboldalra épült 
csíkszeredai Kalász 
lakótelepet, amelynek 
felújítása augusz-
tusban befejeződik. 
Közlekedési akadá-
lyok már a gyalogosok 
számára sincsenek.

KOVÁCS ATTILA

M egfelelő fi zikai erőnlétet 
igényel a továbbiakban is, 
ha valaki a Kalász lakóte-

lepet átszelő lépcsősoron át akar el-
jutni a Hunyadi János utca felső ré-
szére. A lépcsőket tavaly bontották 
el, ezért nem is lehetett használni 
ezeket, utána viszont újra elkészítet-

ték. Az akadálymentesítésnek 
köszönhetően az eddiginél 
jóval szelídebb emelkedő-
kön lehet majd közlekedni 
babakocsival vagy kerekes-

székkel a lépcsősor mellett, 
ahol sziklakertet is kialakítanak, 
növényzetet, fákat is ültetnek, a pi-
henőkön pedig köztéri padok lesz-
nek. A lépcsősort kőlapokkal bur-
kolják, és korlátokat is felszerelnek 
– ismertette kérdésünkre Buzogány 
Károly, a kivitelezéssel megbízott 
ING Service Kft . igazgatója.

Barátságosabb arculat

Noha még mindig építőtelep a la-
kóövezet, a 2018 második félévében 
kezdődött felújítás már láthatóan 
kiemeli a korábbinál barátságosabb 
arculatot. A tavaly elkészült parko-
lók után idén a gyalogosok előtt is 
elhárultak az akadályok, és annak 
ellenére, hogy a lépcsőknél még dol-
goznak, kerülőkre már nincs szük-
ség. Kedvezően alakult át a Szent 
Ágoston tér, korszerű felszereltséget 
kaptak a játszóterek és a Székely 
Károly Szakközépiskola mögötti 
sportpálya. Elkezdődött a zöldö-
vezetek gyepesítése, amelyeket elő 

kell készíteni a fák és díszcserjék ül-
tetésére. A lakótelepen átvezető Tető 
utca északi részének korszerűsítése 
mellett folyamatban van az utca és a 
dombtetőn épült tömbházak közötti 
teraszosított parkoló alapozása is. Ez 
az a terület, ahol korábban parkoló-
ház építését tervezték, de a tűzvédel-
mi előírások miatt a tűzoltóság nem 
engedélyezte az egyik oldalával a 
dombnak támaszkodó nyitott épület 
építését azon a módon, ahogy a terve-
ző elképzelte. Mivel a tűzvédelmi be-
rendezések jelentős többletköltséggel 
jártak volna, a parkolóház számára 
más helyszínt keresnek. A korábbi 
elképzelés miatt ezen a területen csak 

idén tavasszal kezdhettek dolgozni, 
és a munkálatok miatt vezetékeket is 
kell áthelyezni, ami befolyásolhatja 
az előrehaladást – vázolta Buzogány. 
Ennek ellenére a megszabott határ-
időre, augusztus végére be tudják fe-
jezni a lakótelep felújítását – tudtuk 
meg. A munkálat költsége 14 millió 
lej, ennek több mint felét, 8,7 millió 
lejt kormánytámogatásból biztosí-
tottak a Helyi Fejlesztések Országos 
Programja (PNDL) segítségével.
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Idén befejezik a felújítást
Új külsőt kap a dombra épült csíkszeredai lakótelep

M O L N Á R  M E L I N D A

A járványügyi intézkedések miatt 
a Márton Áron téri szabadtéri 

oltárnál nem tartanak csütörtök dé-
lelőtt hagyományos főpásztori szent-

misét és főtéri körmenetet – 
tudtuk meg Mátyás Károly 
főesperes-plébánostól. A 
székely udvarhelyi hívek-
nek mégsem kell nélkülöz-

niük az úrnapi ünnepi szer-
tartást: mint azt a kommunizmus 
idején tették, a temetőkertben tartják 
18 órától a szentmisét és a kikerülést.

Visszatekintő
Az úrnapi búcsújárás szokása a je-
zsuiták udvarhelyi működéséhez 
kötődik. Rendjét már 1668-ban fel-
jegyezte Nagyfalusy Lajos. 1827-ben 
Szepesy Ignác püspök egyházmegyei 
körlevélben kérte, hogy a plébániák 
együtt, a legünnepélyesebben üljék 
meg az Oltáriszentség főünnepét. A 
székelyudvarhelyi kerületi zarán-
doknap maradt az egyetlen, ahol 
rendszerint ennek szellemében ün-
neplik Úrnapját. Az általunk ismert 
méretű ünnepléshez képest kisebb 
létszámú zarándoklatot 1849-ig a 
Jézus-kápolnánál tartották. A kör-
menet a Botos utcán, a jelenlegi II. 

Rákóczi Ferenc utcán haladt a Szent 
Miklós-hegyi templom felé. Ott Te 
Deumot énekeltek a búcsúsok, és 
szentségi áldásban részesültek. Száz 
éven át az úrnapi búcsú és körmenet 
helyszíne a Szent Miklós-plébánia-
templom és környéke volt. 1949-ben, 
az utolsó szabad főtéri körmenet al-
kalmával Márton Áron püspök vitte 
az Oltáriszentséget. A szabad vallás-
gyakorlást korlátozó évtizedekben 
az oltárt és az úrnapi sátrakat a teme-
tőkertben állították fel, a misét és a 
körmenetet is ott tartották meg. 1990 
óta a Márton Áron térre helyezték ki 
az oltárt, az úrnapi sátrakat pedig a 
körpark körül, a négy égtáj felé állí-
tották fel, illetve a 19. századi céhes 
búcsúszervezési hagyományokat is 
gyakorolták: a társulatok, közössé-
gek kivették részüket az ünneplés 
szebbé tételéből.

Az Oltáriszentség főünnepén a 
közös zarándokbúcsú-tartást mint a 
Székelyudvarhelyi Főesperesi Kerü-

let sajátosságát a járványügyi vész-
helyzet miatt szüneteltetik.

Az Úr testének és vérének 
főünnepe – 2020

Az úrnapi szentmisét, amelyre a 
székely udvarhelyi plébániák híveit 

is meghívták, a Szent Miklós-hegyi 
temető kápolnája előtt mutatja be Má-
tyás Károly főesperes-plébános, majd 
a Cserehát irányába indul a körme-
net. A négy égtáj felé hasonlóképpen 
állítják fel a temetőkertben a lombol-
tárakat, ahogyan az idősebb hívek a 
múlt század középétől 1990-ig még 
emlékezhetnek: az elsőt a kriptánál, 
a másodikat az iskola mögött, a har-
madikat a néhai plébános, Pálfi  Géza 
sírjánál, az utolsót pedig a templom 
melletti keresztnél. A megfelelő sze-
mélyi távolságtartással zajló kikerülés 
során mindeniknél stációt tartanak. A 
Szent Miklós-plébániatemplom előtt Te 
Deummal és szentségi áldással zárul 
csütörtökön a rendhagyó ünneplés – 
részletezte a főesperes-plébános.

Úrnapján nem tudják fogadni a kerület búcsúsait Székelyudvarhelyen
• A járványhelyzet miatt idén nem kerül sor a több mint 
négyszázéves székelyudvarhelyi úrnapi búcsúra, amely 
egyben Udvarhelyszék egyik legjelentősebb zarándok-
ünnepe is. A rendkívüli, délutáni szentmisei alkalom 
viszont nosztalgikus ünnepet ígér a városbéli híveknek.

A szentmisét és körmenetet a város híveinek 
részvételével a temetőkertben tartják

◂  KORÁBBI  FELVÉTEL:  BARABÁS ÁKOS

Kevés pénz folyt be 
az államkasszába
Kevesebb mint százmillió lej 
bevétel származott a szükség-
állapot alatti büntetésekből, 
olyan körülmények között, hogy 
a kiszabott bírságok összértéke 
meghaladta a hatszázmillió lejt 
– jelentette be vasárnap a Digi 
24 televízió műsorában Florin 
Cîţu pénzügyminiszter. A tárca-
vezető hozzátette: az összeget 
elkülönítették, várják, hogy 
lesz-e óvás, és hogy a bíróságok 
az állampolgárok javára dön-
tenek-e. Az alkotmánybíróság 
alaptörvény-ellenesnek ítélte a 
szükségállapot alatti korlátozá-
sok be nem tartásáért kiszabott 
bírságokat. Hozzátette, egyelőre 
nem merült fel, hogy pénzügyi 
amnesztiával oldják meg a 
helyzetet. Kifejtette: ha egy 
állampolgár pert nyer és vissza 
kell adni a pénzét, általában 
kompenzációt alkalmaznak, de 
arra is volt példa, hogy vissza-
utalták az összeget.

Megszűnt az ellenőrzés 
Megszűnt az ellenőrzés a 
magyar–osztrák és a magyar–
szlovák határátkelőhelyeken 
és határátlépési pontokon – 
közölte az operatív törzs ügye-
leti központjának munkatársa 
online sajtótájékoztatón hétfőn. 
Kiss Róbert rendőr alezredes 
elmondta, a péntektől hatályos 
intézkedés értelmében az utazó-
kat csak Magyarország területén 
belül ellenőrzi a rendőrség. 
A magyar–szlovén határát-
kelőhelyek közül Rédicsnél a 
nemzetközi tranzit- és személy-
forgalomban, a Tornyiszentmik-
lós–M70-es autópálya-átkelőnél 
a tranzit- és személyforgalom-
ban, illetve a tornyiszentmik-
lósi közúti határállomáson a 
személyforgalomban továbbra 
is marad a határellenőrzés.
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