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#munkálatok #nagyvadak #hírek

Felássák a lakóövezetet
Vezetéképítésekkel kezdték a lakótelepi felújítást
• Megnehezítik a

közlekedést a csíkszeredai Octavian Goga
sétányon, ahol folyamatban van a felújítás,
munkagépek ásnak. Az
új vezetékek építése az
időjárás függvényében
már ebben az évben
befejeződhet, a munkát jövőre folytatják.
KOVÁCS ATTILA

É
Csíkszék

pítési területté vált az elmúlt
hetekben a Csíkszereda központjában lévő lakóövezet,
amelynek felújítására nyáron írtak
alá kivitelezési szerződést. A Temesvári sugárút irányából először
a szennyvízhálózat új fővezetékének építése érdekében
ástak árkokat az úttesten át,
ezt követően az esővíz-elvezető hálózat építése is megkezdődött. Ennek megfelelően egyre inkább nehezedik
főként az autós, de a gyalogos közlekedés is a sétány Kossuth Lajos
utcával párhuzamos szakaszán.

Közlekedési akadályok
Kérdésünkre Szőke Domokos alpolgármester elmondta, a szennyvízhálózat fővezetékének építését
a Harvíz Rt. regionális víz- és csatornaszolgáltató vállalat végzi,

Gyűjtés a
nagycsaládok javára
Az ENSZ 1979-ben október
16-át az élelmezés világnapjává
nyilvánította: a világnap célja
mozgósítani a kormányokat, civil
szervezeteket és a közvéleményt
az emberiség nagy részét sújtó
élelmezési gondok orvoslására.
A Székelyudvarhelyi Rotary
Klub és a Székelyudvarhelyi
Vöröskereszt Szervezet ezen a
napon idén is élelmiszergyűjtést
szervez a Székelyudvarhelyi
Nagycsaládosok Egyesületének
javára. Ugyanakkor az elmúlt
évek tapasztalatai alapján a
szervezők nemcsak élelmet,
hanem ruhaneműket, gyerekjátékokat is fogadnak. A gyűjtés
a két Merkúr Áruházban, illetve
október 16-án, pénteken a Márton Áron téren, a városi piacon
és a Kis Szent Teréz Plébánián (a
Forrás utca 2. szám alatt) 10–16
óra között zajlik majd. Az adományokat aznap délután adják át a
nagycsaládosok egyesületének
a Kis Szent Teréz Plébánián.

Koronavírusos
Darvas-Kozma József
Új vezetékek készülnek. A munkát
jövőre is folytatják

ők a Temesvári sugárút irányából
haladnak a Kossuth Lajos utcával
párhuzamosan. A felújítás kivitelezésével megbízott ING Service Kft . a
csapadékvíz-elvezető rendszert készíti, szintén ugyanabból az irányból kezdve az ásást. Ez utóbbi munkálat viszont nemcsak az egyenes
szakaszra terjed ki, hanem a sétány
túlsó, északi oldalán is ásni fognak
a vezeték kiépítése érdekében, tehát
ott is közlekedési akadályokra kell
majd számítani. Az alpolgármester
szerint ha az időjárási körülmények
ezt lehetővé teszik, a vezetékek idén
a földbe kerülhetnek, az aknákat
majd az új burkolat készítésekor he-

• RÖVIDEN
Az autópálya nyomvonalának módosítását kérik

lyezik el. Az akadálytalan autós és
gyalogos közlekedést ugyanakkor
télire biztosítani kell.

Késett és drágult
A felújítást már tavaly el szerették
volna kezdeni, de a tervek elkészítésével megbízott jászvásári cég
nem tudta időben véglegesíteni a
dokumentációt, amelyhez a városháza illetékesei három alkalommal
is kiegészítéseket kértek. Végül idén
tavasszal vették át az elkészült terveket, a beruházás becsült értékét
pedig a korábbi 9,8 millió helyett
áfástól 13,9 millió lejre kellett emel-

▴ FOTÓ: VERES NÁNDOR
ni az építőipari ágazatban történt
ár- és bérnövekedés miatt. Mivel a
Kossuth Lajos, Decemberi forradalom, Márton Áron utcák és Temesvári sugárút által határolt sétánynak
csak két autós ki- és bejárata van,
zárt parkolási rendszert terveztek
bevezetni, lezárva az autók előtt a
Kossuth Lajos utca felőli bejáratot.
A parkolók mellett új út- és járdaburkolatok készülnek, belső udvarokat
is kialakítanak, amelyeket csak a
társasházakon át lehet majd megközelíteni, és készül egy játszótér is.

Megfertőződött a koronavírussal Darvas-Kozma József pápai
káplán, címzetes esperes. A
Csíkszeredai Szent Kereszt Főplébánia plébánosának gyenge
az állapota, ezért kórházban
ápolják. Keddi tesztelését követően derült ki, hogy koronavírus-fertőzött – erősítette meg a
Székelyhonnak rövid telefonbeszélgetésünk során a plébános,
aki egészségi állapota miatt
csak nehézkesen tudott kommunikálni. Mint mondta, tünetei
vannak, és ezek mellé epeproblémák is társulnak, így gyenge
az állapota. Azt is elárulta, hogy
jelenleg a csíkszeredai kórház
koronavírus-fertőzötteket ápoló
csíksomlyói osztályain kezelik.

Medveproblémákban segít a nagyragadozó platform
• A lakosság tájékoztatása és segítése céljából hozták

létre a Hargita Megyei Nagyragadozó Platform nevű Facebook-oldalt, amelyen főként a medvékkel kapcsolatosan
osztanak meg fontos tudnivalókat a témában jártas szakemberek, akik szükség esetén gyakorlati segítséget is
nyújtanak, például a kárigénylésekkel kapcsolatosan.
ISZLAI KATALIN
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Hargita megyei lakosság szakmai tájékoztatását és a tanácsadást tartja a nemrég elindult Hargita Megyei Nagyragadozó Platform
legfontosabb feladatának Hadnagy
Lehel vadgazda, a Facebook-oldal
létrehozója és működtetője.

Várják a megkereséseket
Mint mondta, az oldal létrehozásának
ötlete tavaly született meg, amikor
Csíkszeredában ülésezett az Európai

Nagyragadozó Platform (a nagyvadak
és az ember együttélésével foglalkozó európai uniós platform). Akkor
egyebek mellett arról is szó esett, mit
lehetne tenni helyben, a törvények
megváltoztatásanélkül a medveprobléma enyhítése érdekében, és az erre
vonatkozó javaslatok között szerepelt
egy olyan oldal létrehozása, amelyen
szakmai tájékoztatást biztosítanak
a lakosságnak. A kezdeményezéssel
azonban a száraz információközlésen
túl interaktív módon szeretnének segítséget nyújtani, ezért arra bátorítják
a lakosságot, a gazdákat, hogy bátran
keressék őket, ha gondjuk akad. „Ha
például egy gazda tehenét elpusztí-

totta egy medve, de nem kapott kártérítést, segítséget tudunk nyújtani
abban, hogy kihez forduljon, milyen
dokumentumokra lesz szüksége,
sőt ezek kitöltésében vagy a kérések
megfogalmazásábanis számíthatnak
ránk” – emelte ki Hadnagy. Hozzátette: egyelőre főként ismeretterjesztő
anyagokat tettek közzé az
oldalon többek között a kártérítésekkel, a településekre bejáró medvékkel vagy
éppen ezek elaltatásával
kapcsolatosan, lakossági
megkeresést viszont keveset
kaptak, mivel legtöbben nem
ismerik az oldalt. Remélik viszont,
hogy ez a jövőben megváltozik, és
fel is vannak készülve arra, hogy
számos témában tudjanak szakmai
tanácsadást nyújtani, mivel több
szakemberből áll a csapat, van közöttük például vadász, vadbiológus
és környezetvédelmi szervezetnél
dolgozó személy is.

tanácsadás

A Gyergyóditró és Gyergyószárhegy között áthaladó sztrádatervekben szereplő nyomvonal
módosítását szeretné kérni Ditró önkormányzata, ezért aláírásgyűjtésbe kezdtek a lakosság körében. A mostani nyomvonal legközelebbi pontja a faluhoz körülbelül 50 méterre
van – ismertette Puskás Elemér polgármester
a kezdeményezésük hátterét. A település
elöljárójának elmondása szerint „ez
zavarhatja majd az ott lakókat, ezért kezdtük el az aláírásgyűjtést,
mert úgy reméljük, hogy még van lehetőség a tervek módosítására”. A kérés szerint az A8-as, Marosvásárhely és Jászvásár közötti
autópálya nyomvonala a jelenlegihez képest több mint száz méterrel
kerülne arrébb, délkelet irányba. „Az általunk javasolt nyomvonal
valamivel rövidebb lenne az eredetinél, az árkülönbséget viszont
mi nem tudjuk, ezt majd ők (a szállítási minisztérium és a közúti
infrastruktúrát kezelő országos társaság – szerk. megj.) tudják kiszámítani”
– mutatott rá a polgármester. Az aláírásokat ezekben a napokban önkéntesek gyűjtik a településen. Az ehhez mellékelt kérést a szállítási minisztériumnak és a közúti infrastruktúrát kezelő országos társasághoz juttatják el.
„Hétvégéig minimum ezer aláírást szeretnénk összegyűjteni, amellyel alá
tudjuk támasztani a lakók kérését. Nem vagyunk a fejlődés ellen, nem arról
van szó, hogy nem kell nekünk sztráda, csupán a nyomvonal módosítását
kérjük” – hangsúlyozta Puskás Elemér. (Hegyi Zsuzsánna)

Gyergyószék
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