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• Átalakulhat a jö-
vőben a Csíkszereda 
északi szélén elterülő, 
jelenleg kaszálónak 
használt Nagyrét, 
ahol sportpályák, 
szabadidőpark, kerék-
párutak és új autóút 
építését vetíti előre a 
város által megrendelt 
övezeti rendezési terv, 
amelyet nagy érdeklő-
dés mellett mutattak 
be tegnap délután.

KOVÁCS ATTILA

Akárcsak a nyugati ipari övezet 
esetében, a jövőbeni építkezése-

ket és az urbanisztikai fejlesztést hi-
vatott szabályozni a Nagyrét övezeti 
rendezési terve (PUZ) is, amelyet a 
csíkszeredai önkormányzat megbí-
zásából ugyanaz a gyulafehérvári 
cég készít. A szabályozás célja egy 
részben kiépített szabadidős övezet 

létrehozásának biztosítása, 
ugyanakkor a területen élő 
ritka állat- és növényfajok 
védelme érdekében az épít-
kezések korlátozása. A délről 
a Nagyrét utca, nyugatról az 

észak–dél irányú elkerülő út, 
északról a Rét, keletről a Taploca utca 
által közrezárt övezet szélein létrejött 
ipari és lakóövezeteken belüli, ka-
szálónak használt, részben mocsa-
ras területen több sportpálya, egy új 
útszakasz, kerékpárutak és parkoló 
építését is előirányozza a terv, ame-

lyet tegnap délután az érdeklődők-
nek is bemutattak. Mivel sokan jelez-
ték részvételi szándékukat, a közvita 
helyszínét a városházáról a Mikó-vár 
udvarára kellett áttenni.

Szabadidőpark, kerékpárút

Az új útszakasz az övezet déli ré-
szén, a Nagyrét utca és a Temesvári 
sugárút kereszteződésében találha-
tó körforgalomtól a Kaufl and áruház 
mellett haladva az észak–dél irányú 
elkerülő útig vezetne, illetve egy má-
sik ága a Tanorok utcával teremtene 
összeköttetést. Ez biztosítaná a Szé-
kelyföld Labdarúgó Akadémia által 
az áruház mögötti területen építen-

dő labdarúgópályák megközelítését 
is, ahol parkoló is épül majd. Az új 
útvonal és a Nagyrét utca közötti 
terület kereskedelmi, szolgáltatási 
céllal beépíthető övezetként szere-
pel a rendezési tervben. Egy másik, 
szabadidős és sportlétesítményeket 
magában foglaló terület a Nagyrét 
keleti részén létesül majd a javas-
lat szerint. A taplocai borvízforrás 
melletti park kiterjesztésével egy 
nagyobb szabadidőpark jöhet létre, 
sportpályákkal, kerékpár- és futópá-
lyával, piknikezőhelyekkel. A Tó ut-
ca végén egy fi zetős parkolót szeret-
nének létrehozni, ennek közelében 
szintén park létesülne. Kerékpárút 
vezetne a Nagyrét utca keleti végé-

től a Somlyó-patak mentén, amely a 
labdarúgópályák közelében elágaz-
va a Nagyrét utcába térne vissza a 
Dedeman barkácsáruház mellett, 
illetve kelet felé a szabadidőparkot 
érintve a Rét utcához csatlakozna. 
A Nagyrét fennmaradó területe ter-
mészetvédelmi területté lesz nyilvá-
nítva, ahol tilos az építkezés, és az 
övezetben csak gyalogos útvonala-
kat hoznának létre. Mivel a Nagyrét 
teljes egészében magánterületeken 
fekszik, a tervezett létesítmények 
és utak létrehozásához szükséges 
területeknek a helyi önkormányzat 
tulajdonába kell kerülniük a javas-

lat szerint. A közvitán Albert Sán-
dor városi főépítész hangsúlyozta, 
egyelőre egy tervvázlatról van szó, 
amely még változhat, főként, ha az 
érintettek észrevételeiket, javaslata-
ikat eljuttatják a polgármesteri hiva-
talba. A hozzászólók közül volt, aki 
azt kérdezte, hol lehet majd kihor-
dani a szénát a Nagyrétről, a Tó utca 
egyik lakója pedig építészként fo-
galmazott meg szakmai véleményt. 
Szerinte egy nem megfelelően elké-
szített rendezési terv elronthat egy 
egész városrészt, és mivel a Nagy-
rétbe tervezett létesítmények a város 
többi részére is kihatnak, egy ilyen 
rendezési terv elkészítése nagyobb 
körültekintést igényel.

Z Á T Y I  T I B O R

S zékelyudvarhelyen pénteken 
reggel hat órától szombaton este 

tíz óráig a II. Rákóczi Ferenc utca fel-
ső részén és a Kossuth Lajos 
utcában; pénteken délután 
három órától szombat este 
tíz óráig a Városháza téren 
(autópark); szombaton dél-
után hét órától a Márton 
Áron téren. Udvarhelyszé-
ken szombaton 10.45-től 

17.30-ig a 131-es jelzésű 
megyei út Patakfalva és Homoród-
szentmárton közötti szakaszán (PS7 

és PS10), szabad átjárás 13.30–14.15, 
illetve 17.30-tól; szombaton 10.30-tól 
17.30-ig a 131-es jelzésű megyei út 
Homoródszentpál és Karácsonyfal-
va közti szakaszán, illetve a 132-es 
jelzésű megyei út karácsonyfalvi 
szakaszán (PS6 és PS9), szabad át-
járás 13.15–14.00, illetve 17.30-tól; 
szombaton 9.30-tól 19 óráig a 29-es 
jelzésű községi út Lövéte és Kiruly-
fürdő közti szakaszán (PS5, PS8 és 
PS11), szabad átjárás 12.30–13.15, 
16.00–16.45 között, illetve 19 órától. 
A jelzett időpontok a verseny terve-
zett, normális lefolyása alatt érten-
dők. Bármilyen csúszásról a hely-
színen lévő pályabírók tudnak majd 
információval szolgálni.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Bizonyos szakemberek – példá-
ul hálózatkutatók – azt állítják, 

már korábban tudták, hogy márci-
usban teljesen leáll az élet a vírus 
miatt. Virológiai szempontból volt-e 
bármilyen előjele, hogy világjárvány 
fenyeget? Egyebek mellett erre a kér-
désre keresi a választ ezen a héten a 
Székelyhon TV, amelynek Nézőpont 
című műsora ezúttal dr. Molnár Géza 
virológust látja vendégül. A pénteken 
jelentkező kiadásban a kolozsvári 
járványügyi szakértő megválaszolja, 
hogy laboratóriumban állították-e 

elő a vírust vagy természetes úton 
jött létre, és részletesen beszél a ro-
mániai járvány ügyi helyzetről, el-
magyarázva, mi az oka annak, hogy 
a járványgörbe ellaposodása után is-
mét megugrott a fertőzöttek száma az 
országban. A román egészség-
ügyi minisztérium egykori 
államtitkára azt is kifejti a 
Székelyhon TV Nézőpont 
című műsorának július 17-
ei kiadásában, hogy mikor 
várható a járvány második 
hulláma Romániában, üzen 
a kór létezését tagadóknak, 
ugyanakkor arra a kérdésre 
is válaszol, hogy mikor szabadulunk 
meg a tüdőgyulladást okozó vírustól.

Sportlétesítmények  a Nagyréten
Új rendeltetést kap a csíkszeredai városszéli mocsaras terület

Útlezárások a Hargita Gyöngye Tess Rali idejénMikor szabadulunk a vírustól?
• Útlezárások lépnek érvénybe péntektől Udvarhelyszé-
ken a Hargita Gyöngye Tess Rali miatt. Mutatjuk, hogy 
hol és mikor kell számítani a forgalomkorlátozásokra.

A rali hétvégéje 
Udvarhelyszéken. Érdemes 
figyelni az útlezárásokra 

▾  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  
     B A R A B Á S  Á K O S

A Nagyrét felülnézetből. 
Átalakításokat javasolnak 

▴  FOTÓ: PINTI  ATTILA

• Az elmúlt hónapok során világszerte több mint 13 
millió embert fertőzött meg az új típusú koronavírus, 
több százezren életüket vesztették.




