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• Aláírták a kivitelezé-
si szerződést, így nem-
sokára megkezdődik a 
csíkszeredai Octavian 
Goga sétány felújítása. 
A városközponti lakóö-
vezetben vezetéképí-
tésre is szükség van, 
ez lesz a beruházás 
első lépése.

KOVÁCS ATTILA

Hosszúra nyúlt előkészületek 
után rövid időn belül ásni 
kezdenek az Octavian Goga 

sétányon, és több, földben húzódó 
vezeték nyomvonalát jelölik ki. A 
tömbházakkal sűrűn beépített és 
körülzárt, átalakításra váró terüle-

ten az esővíz-elvezető rendszer 
kiépítése mellett szennyvíz- 
és ivóvízvezeték-cserére is 
szükség van, ezért elsőként 
ezeket a beavatkozásokat 
végzik el. A közbeszerzési 
eljárás nyomán a csíksze-

redai ING Service Kft . kapott 
megbízást a munkálatok elvégzésé-
re – tájékoztatott kérdésünkre Szőke 
Domokos. Az alpolgármester szerint 
nemsokára, az építési terület átadá-
sa után egyeztetnek a kivitelezővel 
a beruházás ütemezéséről. Megtud-

tuk, hogy az ivóvíz- és szennyvízve-
zeték cseréjét a szolgáltató Harvíz 
Rt. fogja végezni, a csapadékvíz-há-
lózat építését pedig a megbízott 
kivitelező, utóbbiról és a további 
várható ütemtervről következik az 
egyeztetés a kiviteli tervek alapján.

Zárt parkolást terveznek

A korábbi elképzelések szerint a 
sétány felújítását már tavaly el kel-

lett volna kezdeni, viszont a tervek 
elkészítésével megbízott jászvásári 
cég nem tudta időben véglegesíteni 
a dokumentációt, amelyhez a város-
háza illetékesei három alkalommal 
is kiegészítéseket kértek. Végül idén 
tavasszal vették át az elkészült ter-
veket, a beruházás becsült értékét 
pedig a korábbi 9,8 millió helyett 
áfástól 13,9 millió lejre kellett emelni 
az építőipari ágazatban történt ár- és 
bérnövekedés miatt. Mivel a Kos-

suth Lajos, Decemberi Forradalom, 
Márton Áron utcák és a Temesvári 
sugárút által határolt sétánynak 
csak két autós ki- és bejárata van, 
zárt parkolási rendszert terveztek 
kialakítani, lezárva az autók előtt a 
Kossuth Lajos utca felőli bejáratot. 
A terv szerint az autók számára az 
egyetlen ki- és bejárat a Decemberi 
Forradalom utca felől lenne, sorom-
pókkal ellátva. Ebben az esetben az 
ott lakókon kívül mások nem hasz-

nálhatnák parkolásra a jelenleg 
zsúfolt övezetet. A parkolók mellett 
új út- és járdaburkolatok készülnek, 
belső udvarokat is kialakítanak, 
amelyeket csak a társasházakon át 
lehet majd megközelíteni, illetve ké-
szül egy játszótér is.

M O L N Á R  M E L I N D A

A Szentírásban többször szerep-
lő, különleges szépségű Kár-

mel-hegyen mutatott be égő áldo-
zatot Illés próféta, amivel megvédte 
Izraelnek az egy Istenbe vetett hitét. 

A nevét viselő Kármel-hegyi 
forrás környékén a 12. szá-
zadban remeték és zarán-
dokok telepedtek le, kápol-
nájukat az Istenszülőnek 

ajánlották. Később Mária 
testvéreinek rendjeként szerzetbe tö-
mörültek. A Boldogságos Szűz Kár-
melhegyi Testvérei nevű szemlélődő 
karmelita szerzet Európában mint 
női rend terjedt el. 

Kármelhegyi Boldogasszony ün-
nepét eredetileg csak a karmelita 
rendben ünnepelték, 1726 óta szere-
pel a római ünnepi kalendáriumban. 
Létrejötte egy legendával hozható ösz-
szefüggésbe: a rendi generális, Stock 
Szent Simon 1251. július 16-án Szűz 
Máriától megkapta a skapulárét, azaz 
váll-leplet, és különleges ígéreteket 
adott viselőinek. A jellegzetes barna 
skapulárét a rend tagjai mellett lai-

kusok is hordhatják. Papi közreműkö-
déssel, karmelita ünnepen adják fel.

A marosszentgyörgyi Kis Szent 
Teréz Kármelben élő nővérek szabad-
téri ünnepet tartanak ma. 17 órától 
ünnepi esti dicséretet énekelnek, 
majd szentolvasót imádkoznak. Azt 
követően, a primíciás szentmise ke-
retében, amelyet Kelemen Zoltán 
Arnold újmisés mutat be, sor kerül 
a skapuláré felvételére. A gyimes-
bükki-barátosi, a gyimesfelsőloki 
komjáti templom és a kerelőszentpáli 
Haller-temetőkápolna védőszentje is 
a nap ünnepeltje.

R endkívüli tanácsülést hívott 
össze szerdára Csíkszereda ön-

kormányzata, mivel több tervezett 
beruházás dokumentációját is mó-
dosítani kellett.

Az Octavian Goga sétány 2 A/B és 
4 AB tömbháza esetében a hőszigete-
léshez szükséges műszaki és gazda-
sági dokumentációt hagyta jóvá az 
önkormányzati képviselő-testület. 
Egy másik napirendi pontként a Szé-
kely Károly Szakközépiskola bent-
lakásának felújítására vonatkozó 
dokumentációt egészítették ki. Mivel 
a Nagy Imre Általános Iskola felújítá-

sának nyomán az épület nyílászáróit 
is kicserélik, a döntéshozó testület 
megszavazta a korábbi ajtók 
és ablakok ingyenes átadá-
sát a Szentegyházi Polgár-
mesteri Hivatal részére. A 
38 nyílászárót és két külső 
ajtót a Mártonffi   János Álta-
lános Iskola tornatermének 
felújítása során fogják felhasználni. 
(Korpos Attila)

Építőtelep lesz a lakóövezet
Megkezdődik a városközponti sétány felújítása

A karmelita rend pártfogójának napjaNyílászárókat adományoznak
• Kármelhegyi Boldogasszony, más néven Skapulá-
rés Boldogasszony napja a karmelita rend sajátságos 
Mária-ünnepe. 

A kicserélt nyílászáróknak 
hasznát veszik a szentegyházi 
iskola tornaterménél

▴  FOTÓ: PINTI  ATTILA

A Kármelhegyi Boldogasszony 
és a karmeliták
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A leromlott állapotú Octavian 
Goga sétány. Átalakításra vár
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