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• A jelenlegi állás 
szerint 2023 végéig 
kellene befejeződnie 
a csíkszeredai távol-
sági autóbuszállomás 
átépítésének, illetve 
egy új telephely kiala-
kításának, amelynek 
érdekében európai 
uniós pályázati támo-
gatást kap a város. Ez 
a határidő várhatóan 
kitolódik, most készí-
tik elő a beruházáshoz 
szükséges közbeszer-
zési eljárás kiírását.

KOVÁCS ATTILA

A csíkszeredai fenntartható mo-
bilitási terv keretében terve-
zett beruházások, amelyekre 

a város a Regionális Operatív Prog-
ram keretében jut európai uniós 

támogatáshoz, a Kossuth La-
jos és Hargita utcák átalakí-
tása, illetve a vasúti felüljáró 
újjáépítése mellett a távolsági 
autóbuszállomás átépítését 
és korszerűsítését is jelentik, 

valamint egy új telephely létre-
hozását az autóbuszok számára az 
Akác utcában. Ezek a munkálatok 

párhuzamosan zajlanak majd – is-
mertette kérdésünkre Bors Béla al-
polgármester, hozzátéve, a jelenleg 
rögzített befejezési határidő, amely 
2023. december végét jelenti, az ed-
digi tapasztalatok szerint várhatóan 
kitolódik, mert az önkormányzatok 
lassan haladnak az előkészítéssel a 
bürokrácia miatt. Jelenleg az autó-
buszállomás átépítéséhez, illetve a 
megvásárolandó korszerű járművek 
telephelyének kialakításához készült 
műszaki tervek ellen őrzése történik a 
fi nanszírozóval, ezzel párhuzamosan 

a közbeszerzési eljárás kiírásának do-
kumentációját készítik elő. Ezt követi 
a kiírás megjelenése után az ajánlat-
tevés és a kiértékelés időszaka.

Megváltozó funkciók

A korábban ismertetett elképzelé-
sek szerint a távolsági autóbuszál-
lomás ténylegesen pályaudvarrá 
alakul, mivel ott nem állomásozhat-
nak majd a távolsági buszjáratokat 
üzemeltető cégek járművei. A léte-
sítménynél egy indulási, illetve egy 

érkezési oldalt alakítanak ki, ahol a 
buszok felveszik, illetve leteszik az 
utasokat, majd továbbhaladnak. A 
terv szerint két részre oszlik majd a 
pályaudvar területe, az egyik rész 
a városi buszjáratok számára lesz 
fenntartva, és ott lesz ezek végállo-
mása is, a másik részen a távolsági 
autóbuszok a Brassói útról térhet-
nek be a kijelölt beállóhelyekre, 
ahol az utasok leszállnak, kissé 
távolabb, az indulási oldalon pe-
dig az utasfelvétel történik. A nem-
zetközi buszjáratok járműveinek 

külön helyet biztosítanak, és lesz 
egy tranzitzóna is, ahová a városon 
csak áthaladó távolsági buszok áll-
hatnak be. A beállóhelyeken födött 
peronokat alakítanak ki. Forgalmi 
változtatásokat is terveztek az át-
alakítás során, amelyek elsősorban 
a Villanytelep utcát érintik, ezek 
viszont még nem véglegesek – tud-
tuk meg az alpolgármestertől, aki 
szerint szakemberekkel és a rendőr-
séggel is egyeztetnek annak érdeké-
ben, hogy a lehető legjobb döntést 
hozzák meg a városlakók számára.

Buszpályaudvar: kiírják a licitet
Több beruházás is egyszerre zajlik majd Csíkszeredában

Jelentősen megváltozik a beruházás 
után a távolsági buszpályaudvar

▴  FORRÁS:  CSÍKSZEREDAI  VÁROS HÁZA

Világszintű kihívás a koronavírus 
idején az előadóművészet továb-

bi útjainak keresése. Nem tudjuk, 
meddig áll fenn ez az áldatlan álla-
pot, így azt sem tudjuk, mikor jön el 
az az idő, amikor ismét felhőtlenül 
járhatunk moziba, színházba, kon-
certekre – lehetőleg maszk nélkül. 
A Székelyhon TV Nézőpont című 
műsorának legújabb vendége Lacz-

kó Vass Róbert, a Kolozsvári 
Állami Magyar Színház szí-
nésze, magán énekes, aki-
nek versei és publicisztikái 
jelennek meg – a kolozs-
vári magyar kulturális élet 
tótumfaktuma, sokoldalú 

művész. Ha valamibe belefog, 
azt szenvedéllyel, hozzáértéssel vég-
hez is viszi. Folyamatosan keresi az 
utakat, hogy tartalmasan levezesse 
kreatív energiáit a színházon kívül 
is. Csakhogy ez az új helyzetben ko-
rántsem volt könnyű.

„Az online színháznak a jelensé-
gét és magát a szókapcsolatát sem 
szeretem, hiszen éppen a színházsze-
rűségnek a lényegét, azt a bizonyos 

szemtőlszemben-szerűséget veszi el. 
Azt hiszem, hogy a képernyővel, a 
kütyükkel katartikus élményt nem 
igazán tudok kialakítani” – fogalma-
zott a műsorban.

Laczkó Vass Róbert világutazó: 
az, hogy idén nem mehetett oda, 
ahova éppen kedve tartotta, nem 
tántorította el az utazástól, belföldi 
tájakat fedezett fel.

„Az utazás rádöbbent arra, hogy 
hol élek, és rádöbbent arra, hogy mi-
lyen körülmények között élnek sors-
társaim, nemzettársaim. Nem az én 
problémám, különösen nem a pandé-
miás problémám a legnagyobb a gond 
a világon. Az utazásoknak általában 
az szokott a nagy tanulsága lenni, 
hogy az erdélyi, az európai és a tágabb 
értelemben vett nyugati kultúrkörben 
szocializálódott nyavalygó ember jó, 
ha megtanulja, hogy az ő élete az iga-
zán jobbak közül való.”

Laczkó Vass Róbert színmű-
vésszel Székely Blanka beszélget a 
Nézőpont következő adásában, pén-
teken 12 órától a Székelyhon TV You-
tube-csatornáján.

Ha a színész nem játszhat

A magyar kultúra napja alkal-
mából tartott programsorozat 

már hétfőn elkezdődött Székelyud-
varhelyen, pénteken, a zárónapon 
a Székelyföldi Filharmónia idei első 
koncertjére várják a klasszikus zene 
kedvelőit. A kamarazenei hangver-
seny 18 órakor kezdődik a városháza 
Szent István-termében. Az egyhetes 
programsor zárómomentuma lesz a 
Tomcsa Sándor Színház rendhagyó 
programja: a Kirakatszínház nevű 
produkció ugyanis nem a színház 
épületében, hanem a város több 
pontján zajlik majd, a pillanatok vál-
tozó időpontokban lesznek láthatók 
az üzletek kirakataiban. A különle-
ges produkció este 7 órakor kezdő-
dik. Egész napos színházi ünneplés-
re invitálja nézőit a Csíki Játékszín: 
a magyar kultúra napja alkalmából 

pénteken minden korosztályt meg-
szólító programokkal rukkolnak elő. 
A nap gyerekfoglalkozással kezdő-
dik 11 órakor, amelyre a Nagy István 
Művészeti Iskola kisiskolásait hívták 
meg. A gyerekek A kék csodatorta 
című zenés mesejáték nyílt próbá-
ját nézhetik meg, ahol Visky Andrej 
rendező segítségével pillanthatnak 
be a készülő előadás kulisszái mö-
gé. Egyébként Muszty Bea és Dobay 
András mesemusicaljének bemuta-
tója február 5-én lesz a Csíki Játék-
szín nagytermében. A lapcsaládunk 
munkatársának, Péter Beátának Bú-
csújárás című drámájából rendezett 
felolvasószínházat délután 3 órától 
tartják a színház előterében. Dél-
után hattól Kányádi Szilárd rendezé-
sében Eisemann Mihály és Szilágyi 
László Én és a kisöcsém című ope-

rettjét játssza a társulat, majd este 
negyed kilenctől színházpedagógiai 
foglalkozás lesz a darab kapcsán. Ez 
egyben az egész napos rendezvény 
zárómozzanata. A szervezők felhív-
ják a fi gyelmet: a rendezvény a jár-
ványügyi előírásoknak megfelelően 
zajlik majd, további információkért 
a 0751-039026-os telefonszámot 
lehet hívni. Ugyancsak a magyar 
kultúra napja alkalmából tekinthe-
ti meg a nagyérdemű Már-
dirosz Ágnes színművész 
előadásában a Szép Fehér 
Annácska című balladajá-
tékot, amelyet egyébként 
a Csíki Játékszín legelső, 
1999/2000-as évadában mu-
tattak be először. A Hargita Megyei 
Kulturális Központ szervezésében 
22-én Szépvízen (19 órától a kul-
túrotthonban), 23-án Gyimesközép-
lokon (17 órától a kultúrotthonban) 
és 25-én a megyeszékhelyen (18 
órától a Hargita Megyei Kulturális 
Központ Pinceklubjában) lehet meg-
tekinteni.

Kovács Eszter

Színház és koncert a magyar kultúra napján
• A járványügyi korlátozások mellett is méltóképpen ün-
neplik meg Székelyföldön a magyar kultúra napját. Köl-
csey Ferenc 1823-ban január 22-ét jelölte meg a Himnusz 
megszületésének dátumaként, a jeles esemény emlékére 
ezen a napon több program közül is választhatunk.




