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• Nem lesz piac Csík-
szeredában a Piac és 
Kossuth Lajos utcák 
kereszteződése kö-
zelében található, 
tömbházak által köz-
rezárt területen – tette 
egyértelművé Ráduly 
Róbert Kálmán pol-
gármester. A tavasz-
szal kiürített piactérre 
nem, csak a felújított 
piaccsarnokba térhet-
nek vissza az árusok, 
várhatóan októberben.

KOVÁCS ATTILA

A világjárvány beköszönte 
és a kijárási korlátozások 
bevezetése után nem sok-

kal ürítették ki a meglehetősen 
zsúfolt, tömbházak közé ékelt pi-
acteret, amelynek megközelítése 

a kaotikus autós forgalom 
miatt sem volt egyszerű. 
Ráduly Róbert Kálmán pol-
gármester első körben azt 
mondta, hogy egy felújítás 
után május közepére ismét 

átadják rendeltetésének a pi-
acteret. Új asztalok vásárlását ter-
vezték, ugyanakkor egy kevésbé 
zsúfolt lakóövezeti piac kialakítá-
sát, ahol nincs nagybani árusítás, 
nem autókból értékesítik a termé-
keket, és könnyen takarítható. 

Ennek megfelelően kevesebb asz-
tal lett volna, raktározási felület 
nélkül, az árusok pedig napijegy 
vásárlásával vehették volna majd 
igénybe a lehetőséget.

Változó elképzelések

A téren viszont nem kezdődött el 
semmilyen munkálat, mert kiderült, 
hogy a felújítást építési engedélyhez 
kötött beruházásként kell kezelni, 
megvalósíthatósági tanulmány és 
kiviteli terv készítésével, közbe-

szerzési eljárással, ami lényegesen 
megnövelné ennek kifutási idejét. A 
szintén kiürített piaccsarnok belső 
feljavítása időközben megkezdő-
dött, a falakra gipszkarton burkolat 
került, új villanyhálózatot szereltek, 
a vízvezeték-hálózatot is bővítették, 
eljuttatva a vizet az standokhoz, új 
padlóburkolat készül, és új asztalo-
kat szereznek be. Miután a szabad-
téri árusítást egy ideig csak cégek 
biztosították a megyeháza előtt, a 
szükségállapot feloldásával az áru-
sok számára az Erőss Zsolt Aréna 

parkolójában jelöltek ki zöldség- és 
gyümölcspiacot, amely jelenleg is 
működik. A korábbi piactér tovább-
ra is bekerítve, üresen áll, a város-
vezetés pedig, mint kiderült, lemon-
dott a felújítás szándékáról is.

Nem lesz változtatás

Kérdésünkre Ráduly Róbert Kálmán 
polgármester úgy nyilatkozott, a 
tavasszal kiürített piaccsarnokban 
elkezdett felújítás őszre befejeződik, 
és akkor majd ismét elfoglalhatják 

a helyeket az árusok. A piactéren 
viszont egyelőre nem történik sem-
milyen változás, a kiürített terület 
bekerítve marad. A városvezető ez-
zel kapcsolatban azt mondta, az ön-
kormányzatnak van egy határozata, 
amely szerint a zöldségpiac az Erőss 
Zsolt Aréna mellé költözik. Hozzátet-
te, amennyiben ez a döntés változik, 
akkor lehet szó új helyszínről, de 
nem szeretnének változtatást.

Eldőlni látszik a piac sorsa
A csíkszeredai vásárcsarnokban ősszel lehetnek ismét árusok

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

Összesen 1,5 millió euróért pályá-
zott sikeresen az Európai Unió 

Vidéki Beruházások Ügynökségé-
nél (AFIR) a zetelaki önkormányzat, 
amelyből két erdei utat is modernizál-
hatnak – fejtette ki lapunknak Nagy 
Attila polgármester.

Ahol aszfaltoznak

Jelenleg a betonsáncokat építi a ki-
vitelező az Ivó és a Madarasi Hargita 
közötti három kilométeres kövezett 

szakaszon – tudtuk meg a község 
vezetőjétől. Mint mondta, egy olyan 
nagyméretű géppel dolgozik a válla-
lat, amely mellett már nem férnek el 
a személyautók, ezért kellett lezárni 
az utat a munka idejére, amely vél-
hetően még három hetet vesz igény-
be. Ez idő alatt Szentegyháza irányá-
ból lehet megközelíteni a hegyet.  A 
felújítási projekt részeként egyéb-

ként négy hidat fognak megerősíte-
ni, illetve újjáépíteni, valamint nyolc 
centiméter vastag kopóréteg aszfalt 
kerül az úttestre. Utóbbi vélhetően 
augusztusban fog megvalósulni – 

ekkor ismét le kell zárják az utat. 
Mostanra befejezte a földmunkákat 
a kivitelező, így például az alapozás, 
az átereszek elhelyezése is megtör-
tént, és amint befejezik a betonozást 

kisvártatva megkezdődhet az út bur-
kolása – magyarázta Nagy.

Makadám út lesz

A beruházás részeként további tíz 
kilométernyi utat újítanak fel Sika-
szóban, amely a Veresbükk, Pálosza, 
Fehéres és Melegárok erdőrészek irá-
nyába vezet. A tervek szerint 
a falu belterületéhez tartozó 
mintegy kétszázötven mé-
teres szakaszt le is aszfal-
tozzák, máshol megfelelő 
sáncokkal és átereszekkel 
ellátott kövezett út lesz. A 
munka részeként ez esetben 
három hidat kell felújítani 
vagy éppen újjáépíteni. Nagy At-
tilától ugyanakkor azt is megtudtuk, 
hogy a helyi közbirtokosság szintén 
pályázott erdei utak rendbetételére. A 
szervezet szintén másfél millió eurós 
támogatással építheti újjá a Sikaszót 
Ivóval összekötő utat.

Ivó felől nem lehet autóval megközelíteni a Madarasi Hargitát
• Európai uniós támogatással modernizálja az Ivó és a 
Madarasi Hargita között lévő út kövezett szakaszát Zete-
laka Polgármesteri Hivatala, amelyet le fognak aszfaltozni. 
A munkálatok idejére teljes útlezárás van érvényben, így 
csak Szentegyháza irányából lehet megközelíteni a hegyet. 

Zajlik a munka. Szentegyháza felé 
kell kerüljön, aki a Madarasi Hargitára 
igyekszik
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A kiürített, bekerített egykori 
piactér. További rendeltetése még 
nem ismert

▴  FOTÓ: PINTI  ATTILA




